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APRESENTAÇÃO 
 

O Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica (eCICT) é um evento 
aberto à comunidade no qual todos os aproximadamente 1.500 alunos de 
Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN (bolsistas e voluntários) apresentam 
os resultados de suas pesquisas desenvolvidas ao longo de um ano, como 
cumprimento de um plano de trabalho elaborado e orientado por um 
professor/pesquisador do quadro permanente da Instituição.  
 

O eCICT está entre as ações inseridas no âmbito do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN, que 
possui entre seus objetivos: a) Contribuir para a formação e engajamento de 
recursos humanos em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e 
inovação; b) Contribuir para a formação científica de recursos humanos que se 
dedicarão a qualquer atividade profissional; e c) Contribuir para a formação de 
recursos humanos que se dedicarão ao fortalecimento da capacidade inovadora 
das empresas no País. Em 2019, a Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte realizou a 30ª edição do Congresso, abarcando 
uma etapa inicial digital seguida de uma etapa presencial, no formato de 
apresentações em Sessões de Apresentações Orais. Na fase inicial (Online), as 
apresentações dos trabalhos pelos discentes se deram na forma de arquivos 
digitais (trabalho completo e vídeo) submetidos via Sistemas da UFRN e 
disponibilizados amplamente para visitantes do site do evento 
(www.cic.propesq.ufrn.br), avaliadores da UFRN e comitê externo PIBIC-CNPq. 
Durante a fase presencial do evento, os 90 melhores trabalhos, selecionados a 
partir da etapa anterior, seguiram para as apresentações orais. 
 

A 30ª edição do Congresso teve como tema “Bioeconomia: Diversidade e 
Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”, estando alinhada aos 17 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Ao 
submeter os trabalhos ao Congresso, os alunos indicaram os objetivos da 
Agenda 2030 aos quais suas pesquisas estavam relacionadas. Essa iniciativa 
visa estimular a pesquisa científica e tecnológica voltada para a busca por 
soluções para os desafios sociais contemporâneos. 
  

O evento cumpriu três funções valiosas para o desenvolvimento da 
ciência na instituição: inserção dos discentes em um ambiente acadêmico de 
publicação e apresentação dos resultados da pesquisa; divulgação científica por 
meio dos vídeos que utilizam uma linguagem científica, porém acessível a todos; 
e, por fim, a popularização da ciência. 
 



 Os alunos concorreram ao 3ª Prêmio Destaque na Iniciação Científica e 
Tecnológica da UFRN, que foi instituído pela Pró-Reitoria de Pesquisa em 2017 
para reforçar as ações dos programas institucionais de iniciação científica e 
tecnológica. O prêmio contemplou duas categorias: Trabalho Destaque de 
Iniciação Científica e Tecnológica e Vídeo Destaque de Divulgação Científica. 
Os premiados foram contemplados com bolsas mensais de até R$ 800,00 
(oitocentos reais) durante o período de um ano. Os orientadores dos alunos 
premiados adquiriram precedência em relação aos demais para efeitos de 
concorrência no Edital de Bolsas de Pesquisa da UFRN em 2020. 
 
 Em  2019, a Pró-Reitoria de Pesquisa instituiu o Prêmio Pesquisador 
Destaque da UFRN, com o objetivo premiar os pesquisadores da instituição que 
tenham apresentado relevantes contribuições para o desenvolvimento da ciência 
em cada uma das três grandes áreas do conhecimento: Ciências da Vida; 
Ciências Exatas, da Terra e Engenharias; e Ciências Humanas e Sociais, Letras 
e Artes. Foram escolhidos 03 pesquisadores, um em cada grande área do 
conhecimento. Todos os premiados receberão auxílio no valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) para custear passagens aéreas, diárias ou taxa de inscrição 
para apresentar trabalho em evento científico, certificado de premiação e troféu. 

 
Os pesquisadores premiados participam na condição de conferencista do 

XXX Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica, apresentando a 
contribuição científica oriunda de sua pesquisa.  
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CÓDIGO: SB0001 

AUTOR: JULIANA BARBOSA DA SILVA 

ORIENTADOR: ANA LUISA BRANDAO DE CARVALHO LIRA 

 

 

TÍTULO: Análise de conteúdo da tecnologia educativa sobre raciocínio 

diagnóstico em enfermagem 

Resumo 

 

Introdução: O Raciocínio Diagnóstico em enfermagem é um processo complexo, 
que exige do estudante um pensamento crítico reflexivo. Porém é um desafio o 
ensino dessa habilidade. Nesse contexto, o uso das metodologia ativas, como a 
simulação clínica, mostra-se como caminho efetivo para melhoria da qualidade 
do processo de ensino-aprendizagem. Objetivo: Analisar cenários clínicos a 
serem aplicados na simulação clínica, para o desenvolvimento do raciocínio 
diagnostico em enfermagem. Metodologia: Estudo de análise de conceito, onde 
participaram 22 especialistas, selecionados via Plataforma Lattes, pelos 
descritores ensino e diagnóstico de enfermagem. Nos meses de maio a julho de 
2019. Resultados: Foram enviados quatro cenários clínicos, para que os 
especialistas analisem a acurácia dos diagnósticos elencados e o cenário clínico 
proposto. Porém esses resultados ainda serão tabulados e analisados 
estatisticamente, para enfim se dar a validação dos cenários e a aplicação no 
ensino. Conclusão: Conclui-se que esta é a segunda etapa da pesquisa 
tecnologias educacionais para o ensino do raciocínio diagnostico em 
enfermagem e este é apenas um relatório parcial da pesquisa. 

 
 
Palavras-chave: Raciocínio Diagnóstico em enfermagem. Metodologias Ativas. 

Ensino 

TITLE: CONTENT ANALYSIS OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY ABOUT 

NURSING DIAGNOSTIC REASONING 

Abstract 

 

Introduction: Diagnostic reasoning in nursing is a complex process that requires 
the student about critical thinking. But it is challenging to teach this skill. In this 
context, the use of active methodologies, such as clinical simulation, is an 
effective way to improve the quality of the teaching-learning process. Objective: 
Analyze clinical scenarios to be applied in clinical simulation, for the development 
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of diagnostic reasoning in nursing. Methodology: Concept analysis study, in 
which 22 experts, selected through the Lattes Platform, by the descriptors 
teaching and nursing diagnosis. From may to july 2019. Results: Four clinical 
scenarios were sent to specialists to analyze the accuracy of the diagnoses listed 
and the proposed clinical scenario. However, the results will still be tabulated and 
statistically analyzed, so that scenarios may be validated and applied in teaching. 
Conclusion: It is concluded that this is the second stage of research in educational 
technologies for the teaching of diagnostic reasoning in nursing, and this is a 
partial report of the research. 

 
 
Keywords: Nursing Diagnostic Reasoning. Active Methodologies. Teaching. 
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CÓDIGO: SB0002 

AUTOR: ISABEL PIRES BARRA 

ORIENTADOR: ANA ELZA OLIVEIRA DE MENDONCA 

 

 

TÍTULO: Fatores associados à fadiga em pacientes renais crônicos submetidos 

a hemodiálise 

Resumo 

Objetivo: identificar a ocorrência de fadiga em idosos em tratamento 
hemodialítico e os fatores associados. Métodologia: estudo descritivo, 
transversal e abordagem quantitativa, realizado de setembro a novembro de 
2018. Foram coletados dados de caracterização sociodemográfica, clínica e a 
Escala de Fadiga de Piper-revisada. Resultados: participaram 45 idosos com 
insuficiência renal crônica em hemodiálise, as idades variaram de 60 a 86 anos, 
62,2% do sexo masculino. Identificou-se presença de fadiga em 44 idosos 
(97,7%) e a causa atribuída pelos participantes com maior frequência foram às 
sessões de hemodiálise (37,8%), estresse (13,3%), alterações pressóricas 
(6,7%) e sobrecarga hídrica (6,7%). Entre os fatores de alívio de fadiga, foram 
descritos repousar (53,3%), dormir (6,7%) e se alimentar (6,7%). A fadiga 
identificada em 97,7% dos pesquisados, mostrou-se um achando relevante em 
idosos e que requer especial atenção dos profissionais tanto para a adequada 
identificação quanto para o desenvolvimento de ações educativas voltadas para 
a prevenção deste problema. 
 
Palavras-chave: Insuficiência Renal Crônica, Diálise Renal, Idoso, Fadiga 

TITLE: Fatigue associated factors in chronic renal patients undergoing 

hemodialysis 

Abstract 

Objective: To identify the occurrence of fatigue in the elderly on hemodialysis 
treatment and the associated factors. Methodology: Descriptive study, cross-
sectional of quantitative approach, conducted from September 2018. Were 
collected characterization Sociodemographic and clinical data, and Piper Fatigue 
Scale revised. Results: 45 elderly with chronic kidney disease on hemodialysis 
participated, with ages ranging from 60 to 86 years, being 62.2% male. Fatigue 
was identified in 44 elderly (97.7%) and the cause most frequently attributed by 
participants was hemodialysis sessions (37.8%), stress (13.3%), changes in 
blood pressure (6.7%) and water overload (6.7%). Fatigue relief factors included 
rest (53.3%), sleep (6.7%) and diet (6.7%). Fatigue identified in 97.7% of 
respondents has become a relevant finding in the elderly and requires special 
attention from professionals for both proper identification and development of 
educational actions aimed at preventing this problem. 
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Keywords: Chronic Kidney Failure, Renal Dialysis, Elderly, Fatigue 
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CÓDIGO: SB0005 

AUTOR: MABELLE DE ARAUJO MEDEIROS 

CO-AUTOR: JOSÉ XAVIER DE LIMA NETO 

ORIENTADOR: UMBERTO LAINO FULCO 

 

 

TÍTULO: Análise da estrutura de pequenos peptídeos de alanina 

Resumo 

A alanina é um dos aminoácidos mais importantes, estando presente em grande 
quantidade nas proteínas, podendo sua geometria influenciar na estrutura da 
proteína em que está presente. Tendo isso em mente, foram analisadas quatro 
estruturas formadas exclusivamente por alanina, sendo elas compostas por uma, 
duas, três e quatro alaninas. Estas estruturas foram submetidas a um cálculo de 
DFT para otimização de sua geometria, a fim de comparar como o aumento da 
cadeia influenciou na geometria e na estrutura dos resíduos de alanina. 
Percebeu-se um alinhamento das cadeias principais nas estruturas trialanina e 
tetraalanina, além de um crescimento de energia a medida em que a cadeia 
cresce. Observou-se, também, que houve variações nos ângulos, especialmente 
nos que estavam envolvidos na formação de ligações de hidrogênio, devido à 
não obrigatoriedade de sua formação nas estruturas. 
 
Palavras-chave: Alanina, geometria de aminoácidos, DFT, peptídeos 

TITLE: Structural analysis of small alanine peptides 

Abstract 

Alanine is one of the most important amino acids, being present in large quantities 
in proteins, and its geometry can influence the structure of the protein in which it 
is present. With this in mind, four structures composed exclusively of alanine were 
analyzed, consisting of one, two, three and four alanines. These structures were 
submitted to a DFT calculation to optimize their geometry in order to compare 
how the increase in chain influenced the geometry and structure of alanine 
residues. An alignment of the main chains in the trialanine and tetraalanine 
structures was noted, as well as an increase in energy as the chain grows. It was 
also observed that there were variations in the angles, especially in those that 
were involved in the formation of hydrogen bonds, due to the non-obligation of 
their formation in the structures. 
 
Keywords: Alanine, amino acids geometry, DFT, peptides 
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CÓDIGO: SB0007 

AUTOR: YASMIN LUISE LUCENA E SILVA 

ORIENTADOR: UMBERTO LAINO FULCO 

 

 

TÍTULO: Otimização de geometria de cadeias crescentes de glicina 

Resumo 

A simulação computacional é de crescente importância para o estudo da 
geometria de biomoléculas, em especial as proteínas. Um dos aminoácidos mais 
analisados por meio dessa ferramenta é a glicina, em razão de seu valor 
biológico e de seu pequeno tamanho, o que fundamenta esta pesquisa. Dessa 
forma, quatro moléculas formadas exclusivamente por glicina (glicina, diglicina, 
triglicina e tetraglicina) foram submetidas a cálculos de otimização de geometria 
baseados em mecânica clássica e mecânica quântica e tiveram suas 
conformações e energias potenciais comparadas, com o objetivo de descrever 
as influências do acréscimo de resíduos nessas pequenas cadeias. Como 
esperado, foi definido que o valor de energia do sistema cresce negativamente 
com a adição de resíduos, ou seja, de átomos. As distâncias de ligação não 
variam muito de uma molécula para a outra, mas os ângulos de ligação 
chegaram a ter desvios padrão de até 3,25°. Tais variações angulares foram 
explicadas pela formação ou não de ligações de hidrogênio ao longo das 
diferentes moléculas, tendo sido a tetraglicina aquela que formou a maior 
quantidade de ligações de hidrogênio. Em decorrência dessas ligações, as 
extremidades da tetraglicina se tornaram rígidas, mas essa rigidez foi 
compensada por uma dobra em seu segundo, onde não ocorreu ligação de 
hidrogênio. 
 
Palavras-chave: Glicina. Peptídeos. Simulação computacional. Análise 

geométrica. 

TITLE: Geometry optimization of glycine peptides. 

Abstract 

Computer simulation is of increasing importance for the geometric 
characterization of biomolecules, especially proteins. One of the amino acids that 
was most studied through this tool is glycine, due to its biological value and small 
size, which justifies this research. Thus, four molecules composed exclusively by 
glycine (glycine, diglycine, triglycine and tetraglycine) were submitted to 
geometry optimization calculations based on classical mechanics and quantum 
mechanics and had their conformations and internal energies compared, in order 
to describe the influences of the increasing number of residues in these small 
peptides. As expected, it was defined that the systems' internal energy value 
grows negatively with the addition of residues, ie atoms. Bond lenghts do not vary 
much from one molecule to another, but the bond angles show a standard 
deviation of up to 3.25 °. These angular variations were explained by the 
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occurence or not of hydrogen bonds along the different molecules. The 
tetraglycine molecule had the highest ocurrence of hydrogen bonds and, as a 
result, it became rigid at the ends, but this rigidity was balanced by a bend at the 
second residue, where no hydrogen bond could be found. 
 
Keywords: Glycine. Peptides. Computational Simulation. Geometry analysis. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 15 

 

CÓDIGO: SB0008 

AUTOR: STEPHANY BEATRYS BARBOSA VALENTIN 

ORIENTADOR: EUDENILSON LINS DE ALBUQUERQUE 

 

 

TÍTULO: OPTIMIZAÇÃO DE GEOMETRIA DA ARGININA 

Resumo 

 

       A arginina -iupac: 2-amino-5-(diaminomethylidene-amino)pentanoic acid.- é 
um aminoácido alifático com característica polar, carregado positivamente, 
nitrogenado, alifático, cadeia lateral hidrofóbica e não-essencial, pois é 
produzido pelo corpo humano (1). Esse aminoácido possui a maior cadeia lateral 
entre os vinte que conhecemos, formada por quatro átomos de carbono, dez de 
hidrogênio e três de nitrogênio, com respectiva formula molecular, C6H14N4O2. 
Tendo, como uma de suas principais atividades, a de carreadora de hidrogênio 
nos processos metabólicos em humanos e mamíferos. Dessa forma, justifica-se 
o desenvolvimento de estudos relacionados as suas características físico-
químicas, como: o estudo da verificação da eficácia do peptídeo da octarginina 
como carreadora intermembranar de proteínas e inibidora de proteossomas. 
Sendo assim, definimos a escolha da arginina, pois há poucas pesquisas acerca 
da sua natureza físico-química, devido aos custos computacionais para analisar 
sua extensa cadeia carregada. Além disso, estabelecemos a extensão de quatro 
monômeros de arginina, tendo em vista que as análises de optimização 
geométrica crescentes se limitam a diarginina, para a realização desse estudo. 
Aplicando os passos de criação de moléculas; simulação de anealing; 
estabelecimento dos parâmetros de cálculo. E por fim, após a conclusão dos 
cálculos de mecânica quânticas foram realizadas as análises estatística dos 
dados. 

 
 
Palavras-chave: Anealing, Optimização, Geometria, Simulação, Mecânica 

Quântica. 

TITLE: ARGININE GEOMETRY OPTIMIZATION 

Abstract 

      Arginine -iupac: 2-amino-5- (diaminomethylidene-amino) pentanoic acid.- is 
a positively charged aliphatic amino acid with polar, nitrogenous, aliphatic, 
hydrophobic and non-essential side chain, as it is produced by the human body ( 
1). This amino acid has the largest side chain among the twenty we know, made 
up of four carbon atoms, ten hydrogen and three nitrogen atoms, with their 
molecular formula, C6H14N4O2. Having as one of its main activities, hydrogen 
carrier in the metabolic processes in humans and mammals. Thus, the 
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development of studies related to its physicochemical characteristics is justified, 
such as: the study of the verification of the efficacy of octarginine peptide as 
intermembrane protein carrier and inhibitor of proteosomes. Therefore, we define 
the choice of arginine, as there is little research on its physicochemical nature, 
due to the computational costs to analyze its extensive loaded chain. In addition, 
we have established the extension of four arginine monomers, given that 
increasing geometric optimization analyzes are limited to diarginine for this study. 
Applying the steps of creating molecules; anealing simulation; establishment of 
calculation parameters. And finally, after the completion of quantum mechanics 
calculations, statistical analysis of the data was performed. 
 
Keywords: Anealing, Optimization, Geometry, Simulation, Quantum Mechanics. 
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CÓDIGO: SB0012 

AUTOR: RAÍSSA LIANE DO NASCIMENTO PEREIRA 

CO-AUTOR: JOELMA DANTAS MONTEIRO 

CO-AUTOR: JOAO VICTOR VILLAS BOAS SPELTA 

CO-AUTOR: MARIA EDUARDA PESSOA LOPES DANTAS 

ORIENTADOR: JOSELIO MARIA GALVAO DE ARAUJO 

 

 

TÍTULO: Identificação dos Vírus Dengue, Zika e Chikungunya no Estado do Rio 

Grande do Norte 

Resumo 

Os arbovírus causam doenças que são consideradas um sério problema de 
saúde pública no estado do Rio Grande do Norte (RN). Os vírus Dengue (DENV) 
e Zika (ZIKV) pertencem a família Flaviviridae, gênero Flavivirus, sendo 
formados por RNA fita simples com polaridade positiva. Enquanto o vírus 
Chikungunya (CHIKV) pertence à família Togaviridae e ao gênero Alphavirus. O 
objetivo deste trabalho foi pesquisar os casos de Dengue, Zika e Chikungunya 
no estado do Rio Grande do Norte identificados por meio de métodos de 
detecção molecular. Para a pesquisa, foram processadas amostras de sangue 
total, soro e/ou urina de pacientes oriundos de centros de saúde e hospitais de 
Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Areia Branca, Currais Novos, 
Mossoró, Nísia Floresta, São José do Mipibu e São Paulo do Potengi. O RNA 
viral das amostras foi extraído através do Qiamp® Viral Mini Kit, de acordo com 
o protocolo estabelecido pelo fabricante. A técnica da transcrição reversa 
seguida da reação em cadeia da polimerase em tempo real (qRT-PCR) foi 
empregada para a detecção dos ZIKV e CHIKV, estabelecido por Lanciotti e 
Faye, respectivamente, enquanto que para pesquisa e tipagem dos DENV, foi 
utilizado o protocolo de RT-PCR convencional estabelecido por Lanciotti. Neste 
trabalho foram estudados 199 casos, destes, 6 casos foram positivos para os 
DENV, sendo 2,01% DENV-1 e 1% DENV-3, e 32,6% casos positivos por 
infecção do CHIKV. Os casos obtidos mostraram a necessidade de um 
monitoramento contínuo. 
 
Palavras-chave: Arboviroses. Detecção molecular. Saúde. 

TITLE: Research pf Dengue, Zika and Chikungunya Viruses in the State of Rio 

Grande do Norte. 

Abstract 

Arboviruses are a serious public health problem in the State of Rio Grande do 
Norte (RN). The Dengue virus (DENV) and Zika (ZIKV) belong to the family 
Flaviviridae, genus Flavivirus, being formed by single strand RNA with positive 
polarity. Chikungunya (CHIKV) belongs to the family Togaviridae, genus 
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Alphavirus. The aim of this study is to research DENV, ZIKV and CHIKV by 
molecular methods. The total blood, serum and / or urine of patients was used, 
from health centers and hospitals in Natal, Parnamirim, São Gonçalo do 
Amarante, Areia Branca, Currais Novos, Mossoró, Nísia Floresta, São José do 
Mipibu and São Paulo do Potengi. Viral RNA was extracted by Qiamp® Viral Mini 
Kit. In this study 199 cases were studied, 6 were positive for dengue virus (4 
DENV-1 and 2 DENV-3), and 65 cases were positive for Chikungunya. These 
results showed the importance of continuous arbovirus monitoring and vector 
control measures. 
 
Keywords: Arboviruses. Molecular detection. Health. 
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CÓDIGO: SB0013 

AUTOR: BEATRIZ APARECIDA DE SOUZA 

ORIENTADOR: DANIEL MARQUES DE ALMEIDA PESSOA 

 

 

TÍTULO: Preferências de cor e brilho em abrigos pelo peixe elétrico Ituí-cavalo 

Resumo 

 

A visão é o principal sentido para a maioria dos animais, no entanto, nos peixes 
elétricos, o sentido elétrico é o protagonista, enquanto que a visão exerce um 
papel secundário, sendo, em geral, menos desenvolvida do que em outros 
peixes. O peixe elétrico da ordem Gymnotiforme Apteronotus albifrons, 
popularmente conhecido como Ituí-cavalo, possui olhos pequenos, pouco 
especializados e uma visão monocromata. Por depender prevalentemente do 
seu sentido elétrico para sentir seu entorno o Ituí-cavalo é um modelo 
estabelecido de estudo sobre eletrocomunicação e processamento 
eletrosensorial, ao passo que estudos envolvendo o sentido da visão ainda são 
escassos. No presente estudo, investigamos se existem preferências em relação 
às variáveis de brilho e cor de abrigos pelo A. albifrons. Para isso, dois 
experimentos foram realizados, experimento de brilhos (abrigos com mesmo 
valor cromático e diferentes valores acromáticos) e experimento de cores 
(abrigos com mesmo valor acromático e diferentes valores cromáticos). Os 
resultados mostraram que A. albifrons possui preferência populacional por 
brilhos mais escuros, isso se justifica pois esses podem oferecer um potencial 
de camuflagem para sua cor preta. Enquanto que, no experimento de cores, A. 
albifrons não apresentou preferências, sugerindo, comportamentalmente, que 
eles não possuem visão de cores. 

 
 
Palavras-chave: Discriminação visual. Visão de cores. Bem-estar. 

Gymnotiforme. 

TITLE: Shelter color and brightness preferences of the electric fish Apteronotus 

albifrons 

Abstract 

 

Vision is the primary sense for most animals, however, in electric fish, the electric 
sense is the protagonist, while vision plays a secondary role, being generally less 
developed than in other fish. The electric fish of the order Gymnotiform 
Apteronotus albifrons, popularly known as Black ghost knifefish, has small, 
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unspecialized eyes and a monochromatic vision. Because it depends 
predominantly on the electric sense to sense the surroundings, the Black ghost 
knifefish is an established model of study on electrocommunication and 
electrosensory processing, while studies involving the sense of sight are still 
scarce. In the present study, we investigated whether there are preferences 
regarding the brightness and color variables of shelters by A. albifrons. For that, 
two experiments were carried out, experiment of brightness (shelters with the 
same color value and different achromatic values) and experiment of colors 
(shelters with the same achromatic value and different chromatic values). The 
results showed that A. albifrons has a population preference for lower brightness, 
which is justified since these can offer a potential of camouflage to their black 
color. While, in the color experiment, A. albifrons did not exhibit preferences, 
suggesting, behaviorally, that they do not have color vision. 

 
 
Keywords: Visual discrimination. Color vision. Welfare. Gymnotiform 
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TÍTULO: Febre Amarela: Implantação de testes moleculares para pesquisa e 

diagnóstico 

Resumo 

A febre amarela (FA) apresenta os ciclos de transmissão silvestre e urbano, 
porém no Brasil, apenas o primeiro se manifesta na forma de surtos irregulares 
em alguns estados das regiões Norte, Centro-Oeste e área pré-amazônica do 
Maranhão, além de registros esporádicos em Minas Gerais (SVS, 2017). Sendo 
assim, considerando a situação atual da Febre Amarela no Brasil, o propósito 
desse trabalho foi implantar o protocolo de identificação e quantificação do vírus 
da Febre Amarela no Laboratório de Virologia da UFRN. Para isso, foi utilizada 
a cepa atenuada vacinal 17D, a qual teve o RNA viral extraído através do QIAmp 
Viral Mini Kit para a realização da técnica de qRT-PCR. Em seguida, esse RNA 
viral extraído foi diluído nas proporções de 10^2, 10^1, 10^0 e 10^-1. Ao avaliar 
o desempenho do ensaio qRT-PCR para febre amarela através da curva de 
amplificação, foi detectado o vírus na menor concentração de 10^-1, 
demonstrando que o teste de sensibilidade foi satisfatório. O método foi aplicado 
em pools de culicídeos positivos e negativos para o vírus Chikungunya, 
coletados no bairro do Tirol (Natal-RN) durante o surto de Chikungunya. 
Nenhuma amostra apresentou positividade para o vírus da Febre Amarela. 
Devido a ampliação da febre amarela silvestre para várias regiões brasileiras, há 
o estado de alerta naqueles estados que ainda não foram registrados quaisquer 
casos, sendo de grande importância a implantação do protocolo para pesquisa 
da Febre Amarela no Rio Grande do Norte. 
 
Palavras-chave: vírus da febre amarela; PCR em tempo real; 

TITLE: Yellow Fever: Implantation of molecular testing for research and diagnosis 

Abstract 

Considering the current situation of Yellow Fever in Brazil, the purpose of this 
work was to implement the protocol for the identification and quantification of 
Yellow Fever virus in the Laboratory of Virology of UFRN. For this, the 17D 
attenuated vaccine strain, which had the viral RNA extracted through the QIAmp 
Viral Mini Kit (QIAGEN, Inc., Valencia, USA) was used to perform the qRT-PCR 
technique. Then, this viral RNA extracted was diluted in the proportions of 10^2, 
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10^1, 10^0 and 10^-1. When evaluating the performance of the qRT-PCR test for 
yellow fever through the amplification curve, the virus was detected at the lowest 
concentration of 10^-1, demonstrating that the sensitivity test was satisfactory. 
The method was applied to pools of Chikungunya virus positive and negative 
Culicidae collected in the Tirol district (Natal-RN) during the Chikungunya 
outbreak. No samples were positive for the Yellow Fever virus. Due to the 
expansion of wild yellow fever to several Brazilian regions, there is a state of alert 
in the states that have not yet registered any cases, being very important the 
implantation of the protocol for research of Yellow Fever in Rio Grande do Norte. 
 
Keywords: yellow fever virus; real-time PCR; 
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TÍTULO: Características da alimentação de pessoas com deficiência visual 

Resumo 

A ausência ou comprometimento da visão reflete em diversos efeitos sobre os 
hábitos alimentares, podendo ocasionar diversas dificuldades e alterações nos 
hábitos alimentares. O presente trabalho teve o objetivo conhecer as 
características da alimentação de indivíduos diferentes com deficiência visual. 
Um estudo quantitativo, realizado com indivíduos com graus de deficiência 
visual. A amostra foi obtida por conveniência. Para a investigação da 
alimentação, foi questionado o consumo de alimentos no dia anterior e as 
características da alimentação. Para as análises estatísticas empregou-se o 
teste estatístico Qui- Quadrado para comparação dos participantes quanto ao 
grau de deficiência visual. Em relação ao consumo de alimentos verificou-se uma 
elevada frequência do consumo de alimentos in natura dia anterior. 
Concomitantemente com o consumo de alimentos ultraprocessados. A 
dependência de terceiros para a elaboração das refeições ocorreu 
principalmente durante o almoço (80%) e jantar (75,8%). Conclui-se que 
indivíduos com deficiência visual costumam consumir com frequência alimentos 
in natura, entretanto a ingestão de alimentos ultraprocessados, também ocorre 
com uma frequência considerável. Havendo a necessitade de apoio de terceiros, 
tanto para a elaboração como para o porcionamento das refeições maiores, o 
que pode interferir no estado nutricional dos indivíduos com deficiência visual. 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Alimentação, deficiência visual, hábitos 

alimentares. 

TITLE: Dietary characteristics of visually impaired people 

Abstract 

The absence or impairment of vision reflects on several effects on eating habits, 
which can cause various difficulties and changes in eating habits. The present 
work aimed to know the dietary characteristics of different individuals with visual 
impairment. A quantitative study, conducted with individuals with degrees 
of visual impairment. The sample was obtained for convenience. For the 
investigation of diet, the food consumption on the previous day and the 
characteristics of the diet were questioned. For statistical analysis, the Chi-
square statistical test was used to compare participants regarding the degree of 
visual impairment. Regarding food consumption, there was a high frequency of 
in natura food consumption the previous day. Concomitantly with the 
consumption of ultra-processed foods. The dependence of third parties for the 
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preparation of meals occurred mainly during lunch (80%) and dinner (75.8%). It 
is concluded that visually impaired individuals often consume in natura foods, 
however the ingestion of ultra-processed foods also occurs with considerable 
frequency. There is the need for third party support, both for the preparation and 
portioning of larger meals, which may interfere with the nutritional status of 
individuals with visual impairment. 

 
Keywords: Keywords: Diet, visual impairment, eating habits 
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TÍTULO: O MOVIMENTO PRÓPRIO NA OBRA DE BUYTENDIJK: uma leitura 

fenomenológica do esquema corporal e da expressividade do movimento 

Resumo 

O trabalho tem por objetivo fazer uma interpretação do conceito de movimento 
próprio, trazendo a tradução de partes da obra “Attittudes et mouvements: étude 
fonctionelle du mouvement humain” do autor Buytendijk (1957), como principal 
referência de uma abordagem fenomenológica para o estudo do movimento 
humano. Utilizando essa obra como referência é possível aprofundar os 
aspectos mais subjetivos do movimento que por vezes são ignorados pela 
ciência atual, porem que já fazem parte do conhecimento científico, como os 
aspectos afetivos, expressivos, sentimentos, desejos etc. pertencentes ao 
sujeito que se move. Podendo assim contribuir para o conhecimento da 
Educação Física no que diz respeito a consciência corporal e a análise de 
movimento. 
 
Palavras-chave: Esquema Corporal. Análise de movimento. Fenomenologia. 

TITLE: OWN MOVEMENT IN BUYTENDIJK'S WORK: A phenomenological 

reading of body schema and movement expressiveness. 

Abstract 

The work aims to make a interpretation of the concept of self-motion, bringing the 
translation of parts of the work “Attittudes et mouvements: étude fonctionelle du 
mouvement humain” by Buytendijk (1957), as the main reference of a 
phenomenological approach to the study of human movement. Using this work 
as a reference it is possible to deepen the more subjective aspects of the 
movement that are sometimes ignored by current science, although they are 
already part of scientific knowledge, such as affective, expressive aspects, 
feelings, desires, etc. belonging to the moving subject. It can thus contribute to 
the knowledge of Physical Education with regard to body awareness and 
movement analysis. 
 
Keywords: Body Scheme. Movement analysis. Phenomenology. 
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TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE CIANETO EM SEMENTES DE ABÓBORA 

(Cucurbita maxima Linn), CRUAS E TORRADAS, COMERCIALIZADAS EM 

NATAL/RN POR ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO MOLECULAR 

Resumo 

As sementes de abóbora, Cucurbita sp. (Cucurbitaceae), têm sido empregadas 
na alimentação humana como aperitivo, farinha ou óleo. São ricas em fibra 
alimentar e proteínas; entretanto, também possuem glicosídeos cianogênicos. O 
objetivo desse trabalho foi quantificar o cianeto em sementes cruas e torradas 
de jerimum caboclo (Cucurbita maxima) e avaliar a viabilidade/segurança delas 
para o consumo humano na forma de aperitivo. A quantificação do cianeto total 
foi feita por método colorimétrico empregando o picrato alcalino, após autólise e 
destilação de oito amostras. Os valores para as amostras cruas variaram de 
89,11 a 362,08 μg de cianeto/g de sementes e das torradas variaram de 43,14 a 
243,72 μg de cianeto/g de sementes. Considerando que a dose diária máxima 
seja de 90 μg de cianeto/kg corpóreo, tanto as amostras cruas como as torradas 
são viáveis para o consumo diário. Entretanto, o consumo prolongado das 
sementes, pode acarretar toxicidade crônica, se a dose ultrapassar 20 μg de 
cianeto/kg de peso corporal/dia. 
 
Palavras-chave: Cucurbita maxima. Jerimum caboclo. Cianeto. Toxicidad 

TITLE: DETERMINATION OF CYANIDE IN RAW AND TOASTED PUMPKIN 

(Cucurbita maxima Linn) SEEDS SOLDED IN NATAL/RN BY MOLECULAR 

ABSORPTION SPECTROPHOTOMETRY 

Abstract 

Cucurbita sp. (Cucurbitaceae) seeds are used in human diet as snacks, flour or 
oil. The seeds are a rich source of fibers and proteins but also presents 
cyanogenic glycosides. The objective of this work was quantify cyanide in raw 
and toasted seeds of Cucurbita maxima (popularly known in northeast Brazil as 
“jerimum caboclo”) and evaluate the viability/security of the seeds as snack in 
human consumption. The quantification of total cyanide was obtained by a 
colorimetric method using alkaline picrate, after autolysis and distillation of eight 
samples. The values for the raw samples varied from 89.11 to 362.08 μg of 
cyanide/ g of seeds and from the toasted varied from 43.14 to 243.72 μg of 
cyanide/ g of seeds. Considering that the maximum daily dose is 90 μg of 
cyanide/ kg body weight, both raw and toasted samples are viable for daily 
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consumption. However, chronic toxicity may occur if doses were up to 20 μg 
cyanide/ kg body weight/day. 
 
Keywords: Cucurbita maxima. Jerimum caboclo. Cyanide. Toxicity. 
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TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE CIANETO EM SEMENTES DE ABÓBORA 

(Cucurbita moschata), CRUAS E TORRADAS, COMERCIALIZADAS EM 

NATAL/RN POR ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO MOLECULAR 

Resumo 

 
 
 
INTRODUÇÃO: A adição de sementes de abóbora (Curcubita moschata) na 
dieta da população tem aumentado gradativamente devido a mesma conter 
compostos benéficos como fibras, lipídeos e proteínas. Entretanto, a semente 
também possui glicosídeos cianogênicos, que podem ser nocivos à saúde. 
OBJETIVO: O objetivo do presente trabalho foi quantificar e comparar a 
concentração de cianeto em sementes de abóbora (Curcubita moschata) cruas 
e tostadas. MATERIAIS E MÉTODOS: Foram adquiridas em supermercados de 
Natal/RN partes da abóbora contendo as sementes, totalizando cinco amostras, 
em seguida utilizaram-se as sementes cruas e tostadas. A mensuração do 
cianeto total foi realizada por método colorimétrico empregando o picrato 
alcalino, após hidrólise ácida de cada amostra. RESULTADOS E DISCUSSÕES: 
Os valores de cianeto encontrados oscilaram entre 39,73 e 288,23 µg/g. Com os 
resultados obtidos foi possível estabelecer que entre as sementes cruas ou 
tostadas, a crua obteve a maior concentração. Vegetais ou frações contendo 
teores de cianeto acima de 100 µg/g são consideradas tóxicas. Alimentos 
capazes de liberar concentrações de cianeto até 90 µg/kg corporal, diariamente, 
são considerados seguros para consumo humano. CONCLUSÃO: Logo, 
considerando o primeiro limite, as amostras analisadas no atual estudo podem 
ser classificadas como tóxicas. Entretanto, de acordo com o segundo limite, a 
ingestão de sementes de linhaça das amostras analisadas torna-se segura. 
 
Palavras-chave: Semente. Cianeto. Toxicidade. 

TITLE: DETERMINATION OF CYANIDE IN PUMPKIN (Cucurbita moschata), 

RAW AND TOASTED SEEDS, COMMERCIALIZED IN NATAL/RN BY 

MOLECULAR ABSORPTION SPECTROPHOTOMETRY 

Abstract 

INTRODUCTION: The addition of pumpkin seeds (Curcubita moschata) in 
population diet has been increasing gradually because it contains beneficial 
compounds such as fiber, lipids and proteins. However, the seed also has 
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cyanogenic glycosides, which can be harmful to health. OBJECTIVE: The 
objective of the present study was to quantify and compare the cyanide 
concentration in raw and toasted pumpkin seeds (Curcubita moschata). 
MATERIALS AND METHODS: Parts of the seeds were purchased in 
supermarkets in Natal/RN, totaling five samples, and then the raw and toasted 
seeds were used. Total cyanide was measured by colorimetric method using 
alkaline picrate after acid hydrolysis of each sample. RESULTS AND 
DISCUSSIONS: The cyanide values found ranged from 39.73 to 288.23 µg/g. 
According to the results it was possible to establish that among the raw or toasted 
seeds, the raw one obtained the highest concentration. Vegetables or fractions 
containing cyanide contents above 100 µg/g are considered toxic. Foods capable 
of releasing cyanide concentrations up to 90 µg/kg body daily are considered safe 
for human consumption. CONCLUSION: Therefore, considering the first limit, the 
samples analyzed in the current study can be classified as toxic. However, 
according to the second limit, the pumpkin seed intake becomes safe. 
 
Keywords: Seed. Cyanide. Toxicity 
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TÍTULO: Estudo da viabilidade de Saccharomyces boulardii desidratada por 

pulverização 

Resumo 

A Saccharomyces bourlardii é uma levedura que possui alto valor probiótico. 
Porém, mantê-la viva até a chegada no intestino do consumidor é um grande 
desafio, visto que ela precisará suportar numerosas variações de ambiente 
durante o processamento e metabolismo. A secagem de probióticos é um dos 
métodos mais utilizados para aumentar sua sobrevivência, sendo a liofilização o 
principal deles. Logo, este trabalho teve como objetivo analisar o rendimento e a 
viabilidade celular na produção de pó em secagens de Saccharomyces 
bourlardii, utilizando a goma arábica e a goma de cajueiro como coadjuvantes e 
a pulverização em Spray dryer como principal precursor da secagem, visando 
baratear o processo e valorizar a produção da goma de cajueiro. Parâmetros 
como temperatura de entrada do ar, tipo de coadjuvante, vazão de alimentação 
do secador e concentração de coadjuvantes foram alternados entre as secagens 
e análises de higroscopicidade e umidade foram feitos para cada uma delas. 
Para melhor viabilidade, o uso de goma de cajueiro em concentração de 10% se 
destacou. Já para o rendimento na produção de pós, a goma arábica se destaca. 
A sobrevivências da cultura probiótica não foi satisfatória, sendo o principal 
motivo as temperaturas altas. Porém permitiu resultados importantes a serem 
utilizados em estudos futuros. 
 
Palavras-chave: Secagem, probióticos, Spray Drying. 

TITLE: FEASIBILITY STUDY OF DEHYDRATED PROBIOTICS OBTAINED BY 

LYOPHILIZATION AND SPRAY DRYER 

Abstract 

Saccharomyces bourlardii is a yeast that has a high probiotic value. However, 
keeping it alive until it reaches the consumer's gut is a big challenge, as it will 
have to withstand numerous variations in the processing and metabolism 
environment. Probiotic drying is one of the most used methods to increase its 
survival during these processes, with lyophilization being the main one. 
Therefore, the objective of this work was to analyze the yield and cell viability of 
Saccharomyces bourlardii drying in powder production, using gum arabic and 
cashew gum as adjuvants and spray drying as the main precursor to drying, 
aiming to lower the process price and value the production of cashew gum. 
Parameters such as air inlet temperature, type of adjuvant, dryer feed flow and 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 31 

 

concentration of adjuvants were alternated between the drying. Besides that, 
hygroscopicity and humidity analyzes were performed for each drying. For better 
viability, the use of cashew gum in 10% concentration stood out. Already for yield 
in the production of powders, gum arabic stands out. The survival of probiotic 
culture was not high, being the main reason for this the high temperatures, but 
allowed to elaborate results for future studies. 
 
Keywords: Drying, probiotics, spray dryer 
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TÍTULO: Avaliação dos níveis de expressão de mediadores imunes em 

pacientes com infecção aguda pelo vírus chikungunya 

Resumo 

 

A febre Chikungunya é uma arbovirose que apresenta alta morbidade devido 
principalmente as manifestações de artralgia e artrite com perda de mobilidade 
e incapacitação para o trabalho. Tais manifestações são decorrentes da resposta 
inflamatória proveniente da imunidade inata e adaptativa. Os mecanismos 
imunológicos envolvidos na proteção ou patogênese da infecção pelo vírus 
Chikungunya (CHIKV) ainda não estão bem elucidados. O objetivo do presente 
estudo foi avaliar a expressão de citocinas da imunidade inata produzidas pelos 
pacientes durante a fase aguda da infecção. Os níveis de expressão de RNAm 
das citocinas (IFN-α, IFN-β, IFN-γ, IL-6, IL-12 e TNF-α) foram avaliados por PCR 
em tempo real, em PBMC de pacientes infectados pelo CHIKV dentro dos cinco 
primeiros dias do início dos sintomas da doença e de PBMC de indivíduos 
saudáveis utilizados como grupo controle. Os pacientes infectados 
apresentaram aumento significativo da expressão de RNAm de IFN-α e IFN-γ 
com redução da expressão de TNF-α, em relação aos indivíduos saudáveis. 
Também apresentaram níveis de expressão relevantes, embora não 
significativos de IFN-β, IL-6 e IL-12. Nossos resultados mostram que pacientes 
infectados pelo CHIKV no início da fase aguda produziram IFN-α, IFN-γ, IL-6 e 
IL-12, todas as citocinas da imunidade inata as quais podem ter papel importante 
tanto na eliminação do vírus, quanto na patogênese da doença. 

 
 
Palavras-chave: Chikungunya. Imunidade inata. Receptores. Citocinas. Infecção 

aguda. 

TITLE: Evaluation of the levels of expression of immune mediators in patients 

with acute chikungunya virus infection 

Abstract 
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Chikungunya fever is an arbovirose that presents high morbidity mainly due to 
manifestations of arthralgia and arthritis with loss of mobility and incapacitation 
to work. Such manifestations are due to the inflammatory response due to innate 
and adaptive immunity. The immunological mechanisms involved in the 
protection or pathogenesis of Chikungunya virus (CHIKV) infection are not still 
well understood. The aim of the present study was to evaluate the expression of 
innate immunity response cytokines produced by patients during the acute phase 
of infection. Cytokine mRNA expression levels (IFN-α, IFNβ, IFN-γ, IL-6, IL-12 
and TNF-α) were assessed by real-time PCR in PBMC from CHIKV infected 
patients within the first five days of onset of disease symptoms, and in PBMC 
from healthy subjects used as control group. Infected patients showed a 
significant increase in the mRNA expression of IFN-α and IFN-γ and reduced 
expression of TNF-α, relative to healthy subjects. The patients also had relevant, 
though not significant, levels of IL-6 and IL-12 expression. Our results show that 
CHIKV-infected patients at the beginning of the acute phase produced IFN-α, 
IFN-γ, IL-6 and IL-12, all cytokines of innate immune response which may play a 
role in virus elimination and at the same in pathogenesis of disease. 

 
 
Keywords: Chikungunya. Innate immunity. Receivers. Cytokines. Acute infection. 
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TÍTULO: Ações de enfermagem em reabilitação com crianças e adultos no 

atenção primaria em saúde: uma revisão integrativa 

Resumo 

Objetivo: Identificar, na literatura, as ações de enfermagem relacionadas à 
reabilitação realizadas pelos enfermeiros dos serviços de Atenção Primária à 
Saúde. Método: Trata-se uma revisão integrativa realizada entre maio e julho de 
2019, nas bases LILACS; SCIELO; CINAHL; Pubmed/Medline; Scopus e Web of 
Science. Um total de 16 artigos foram incluídos na amostra final. Resultados: Os 
artigos encontrados em sua maioria abordam as ações de reabilitação com a 
população adulta, 50% no cenário da atenção primária e 37,5% em domicílio. No 
tocante a característica das patologias ou deficiências, a maioria dos estudos se 
deu com pacientes de doenças crônicas 68,75% em seguida das doenças 
mentais 18,75% e com algum tipo de deficiência 12,5%. Conclusão: O 
profissional de enfermagem atua em reabilitação, por meio de ações em ações 
assistenciais, de aconselhamento/educação em saúde e de gerenciamento, as 
quais ocorrem tanto no domicílio como nas clínicas. 
 
Palavras-chave: Enfermagem, Reabilitação, Atenção Primária à Saúde. 

TITLE: Nursing actions in rehabilitation with children and adults in primary health 

care: an integrative review 

Abstract 

Objective: To identify, in the literature, nursing actions related to rehabilitation 
performed by nurses of Primary Health Care services. Method: This is an 
integrative review conducted between May and July 2019, based on LILACS; 
SCIELO; CINAHL; Pubmed / Medline; Scopus and Web of Science. A total of 16 
articles were included in the final sample. Results: The articles found mostly 
address rehabilitation actions with the adult population, 50% in the primary care 
setting and 37.5% at home. Regarding the characteristic of pathologies or 
disabilities, most studies were with patients with chronic diseases 68.75% 
followed by mental diseases 18.75% and with some type of disability 12.5%. 
Conclusion: The nursing professional works in rehabilitation through actions in 
health care, counseling / health education and management, which occur both at 
home and in clinics. 
 
Keywords: Nursing, Rehabilitation, Primary Health Care. 
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TÍTULO: ALTERAÇÕES NA GLICEMIA EM JEJUM EM MULHERES PRIVADAS 

DE LIBERDADE 

Resumo 

O ambiente carcerário apresenta condições de estrutura e regras que limitam as 
escolhas das pessoas privadas de liberdade, como a insalubridade, 
superlotação, alimentação inadequada e sedentarismo, fatores que podem 
refletir na saúde dos indivíduos, principalmente em relação as doenças crônicas 
não-transmissíveis. Com isso, este estudo tem como objetivo analisar a 
prevalência de diabetes mellitus ou pré-diabetes em presidiárias em regime 
fechado de um Complexo Penal localizado na cidade de Natal-RN. Trata-se de 
um estudo transversal de natureza descritiva, realizado com mulheres privadas 
de liberdade nos anos de 2012 (n=180) e 2015 (n=89). Foi avaliada a glicemia 
em jejum das detentas, cuja classificação foi realizada de acordo com a diretriz 
de 2017-2018 da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD). A análise estatística 
foi realizada utilizando o software SPSS®, versão 20.0, empregando o teste 
Mann-Whitney para a comparação dos valores da glicemia de jejum e teste Qui-
quadrado para comparação da prevalência de alterações na glicemia de jejum. 
Não houve diferença significativa na prevalência de alterações da glicemia entre 
os anos de estudo, porém ocorreu um aumento significativo nos valores desse 
exame entre os anos de 2012 e 2015 (de 66,3g/dL para 81,6 mg/dL, p<0,001). 
Esses resultados demonstram a importância do acompanhamento médico e 
nutricional desse público, visando realizar o monitoramento, prevenção e 
tratamento de saúde. 
 
Palavras-chave: Mulheres privadas de liberdade, diabetes mellitus, glicemia em 

jejum 

TITLE: Fasting Glucose Changes in Private Women of Freedom 

Abstract 

The prison environment presents conditions of structure and rules that limit the 
choices of persons deprived of their liberty, such as unhealthiness, overcrowding, 
inadequate food and sedentary lifestyle, factors that may reflect on individuals' 
health, especially in relation to chronic noncommunicable diseases. Therefore, 
this study aims to analyze the prevalence of diabetes mellitus or pre-diabetes in 
prison inmates in a closed prison complex located in the city of Natal-RN. It is a 
descriptive cross-sectional study of women deprived of their liberty in 2012 (n = 
180) and 2015 (n = 89). The fasting glycemia of the detainees, whose 
classification was performed according to the 2017-2018 guideline of the 
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Brazilian Society of Diabetes (SBD), was evaluated. Statistical analysis was 
performed using the SPSS® software, version 20.0, using the Mann-Whitney test 
for the comparison of fasting blood glucose and Chi-square test for comparison 
of the prevalence of fasting blood glucose changes. There was no significant 
difference in the prevalence of glycemia changes between the years of study, but 
a significant increase in the values of this test between the years 2012 and 2015 
(from 66.3g / dL to 81.6 mg / dL, p <0.001 ). These results demonstrate the 
importance of medical and nutritional monitoring of this public, aiming at health 
monitoring, prevention and treatment 
 
Keywords: Women deprived of their liberty, diabetes mellitus, fasting blood gluc 
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TÍTULO: ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS E CLÍNICOS DE PACIENTES 

SUBMETIDOS À INTERVENÇÃO CORONÁRIA PERCUTÂNEA EM UM 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

Resumo 

 

Objetivo: Caracterizar os aspectos sociodemográficos dos pacientes submetidos 
à Intervenção Coronária Percutânea em caráter eletivo e de urgência; Identificar 
os aspectos clínicos e as comorbidades associadas e descrever o desfecho do 
paciente quanto a sua recuperação após a ICP de caráter eletivo ou de urgência. 
Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, prospectivo com 
abordagem quantitativa, desenvolvido em um Hospital Universitário brasileiro 
com pacientes submetidos à Intervenção Coronária Percutânea. A coleta de 
dados ocorreu entre abril e outubro de 2017, nos setores da Unidade 
Cardiovascular, Hemodinâmica e Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 
Resultados: Amostra composta por 222 pacientes, destes, 58,10%foram 
submetidos à Intervenção Coronária Percutânea eletiva e 41,89% à primária. 
65,3% dos pacientes eram do sexo masculino, a média de idade foi de 62,7. Nas 
comorbidades, destacaram-se Hipertensão Arterial Sistêmica, Infarto Agudo do 
Miocárdio prévio, tabagismo atual e sedentarismo. Conclusão: Nos pacientes 
eletivos, houve alta prevalência de fatores de risco e nos pacientes da urgência, 
elevado tempo de isquemia total. Faz-se necessário a criação de estratégias 
para estruturar a linha de cuidado, melhorar a eficácia do tratamento e minimizar 
os desfechos adversos. 

 
 
Palavras-chave: Ataque Cardíaco. Intervenção Coronária Percutânea. Fator de 

Risco. 

TITLE: EPIDEMIOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PATIENTS 

SUBMITTED TO PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION IN A 

UNIVERSITY HOSPITAL 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 38 

 

Abstract 

Objective: To characterize the sociodemographic aspects of patients undergoing 
elective and urgent Percutaneous Coronary Intervention; Identify the clinical 
aspects and associated comorbidities and describe the patient's outcome 
regarding recovery after elective or urgent PCI. Methods: This is a descriptive, 
exploratory, prospective study with a quantitative approach, developed in a 
Brazilian University Hospital with patients undergoing percutaneous coronary 
intervention. Data collection took place between April and October 2017, in the 
sectors of the Cardiovascular Unit, Hemodynamics and Intensive Care Unit (ICU). 
Results: A sample of 222 patients, of which 58.10% underwent elective 
percutaneous coronary intervention and 41.89% to primary. 65.3% of the patients 
were male, the average age was 62.7. In comorbidities, there were systemic 
arterial hypertension, previous acute myocardial infarction, current smoking and 
sedentary lifestyle. Conclusion: In elective patients, there was a high prevalence 
of risk factors and in urgency patients, a long time of total ischemia. Strategies 
are needed to structure the line of care, improve treatment effectiveness, and 
minimize adverse outcomes. 
 
Keywords: Heart attack. Percutaneous Coronary Intervention. Risk Factors. 
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TÍTULO: ANÁLISE HISTOMORFOMÉTRICA DO REMODELAMENTO 

CARDÍACO EM RATOS DIABÉTICOS SUBMETIDOS A EXERCÍCIO 

AERÓBICO 

Resumo 

 

Diabetes Mellitus (DM) é uma condição metabólica caracterizada por 
hiperglicemia crônica. A cardiomiopatia diabética (CMD) é uma das principais 
complicações dos diabéticos. O exercício físico regular parece ser eficiente no 
controle do DM, entretanto há menos informações sobre seus efeitos no 
remodelamento cardíaco em indivíduos com DM tipo 1, como também a respeito 
do treinamento prévio em um organismo com DM. Portanto, este trabalho visou 
investigar os efeitos do treinamento físico aeróbico de natação sobre o 
remodelamento estrutural do VE em modelo experimental de DM tipo 1 induzido 
por estreptozotocina (STZ, 40 mg/kg, i.v.). Ratos da linhagem Wistar, com 30 
dias de idade, foram divididos em 5 grupos: controle sedentário (CS, n = 9), 
controle treinado (CT, n = 10), diabético sedentário (DS, n = 10), diabético 
treinado (DT, n = 10) e diabético treinado previamente (DTP, n = 9). Os grupos 
CT e DT foram submetidos a seis semanas de natação. O grupo DTP foi 
submetido a quatro semanas adicionais de exercício prévio, totalizando dez 
semanas de treinamento. Ao final do experimento, os corações foram coletados 
para análise morfológica. O exercício aeróbico de natação promoveu 
cardioproteção aos animais diabéticos contra o remodelamento patológico do 
VE, mas somente na forma de pós-condicionamento. 

 
 
Palavras-chave: Diabetes Mellitus tipo 1. Miocárdio. Exercício aeróbico. 

TITLE: HISTOMORPHOMETRIC ANALYSIS OF HEART REMODELING IN 

DIABETIC RATS SUBMITTED TO AEROBIC EXERCISE 

Abstract 

 

Diabetes Mellitus (DM) is a metabolic condition characterized by chronic 
hyperglycemia. Diabetic cardiomyopathy (DCM) be one of the main 
complications. Regular exercise seems to be efficient in controlling DM, but there 
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is less information about its effects on cardiac remodeling in type 1 diabetic 
subjects, as well as on previous training in an organism with DM. Therefore, this 
study aimed to investigate the effects of aerobic swimming training on the 
structural remodeling of the left ventricle in an experimental model of type 1 DM 
induced by streptozotocin (STZ, 40mg / kg, i.v.) . Wistar rats were divided into 5 
groups: sedentary control (SC, n = 9), trained control (TC, n = 10), sedentary 
diabetic (SD, n = 10), trained diabetic (TD, n = 10) and previously trained diabetic 
(PTD, n = 9). The TC and TD groups were submitted to six weeks of swimming 
(3 times per week, 30 minutes per day). The PTD group underwent an additional 
four weeks of prior exercise, totaling ten weeks of training. At the end of the 
experiment, hearts were collected for morphological analysis with a focus on 
remodeling. Aerobic swimming exercise promoted cardioprotection to diabetic 
animals against pathologic remodeling of the LV, but only in the form of post-
conditioning. 

 
 
Keywords: Type 1 Diabetes Mellitus, myocardium, aerobic exercise. 
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TÍTULO: Caracterização da dor durante e após a sondagem gastrintestinal 

Resumo 

Introdução: A dor pode ser descrita como um conjunto de sensações subjetivas 
que podem estar em concomitância com situações de dano real, ou não, aos 
tecidos. É considerada como o quinto sinal vital. A sondagem gastrointestinal, 
por sua vez, trata-se de um procedimento realizado rotineiramente em 
instituições hospitalares, sendo caracterizada um procedimento desagradável e 
especialmente doloroso. O objetivo deste estudo é avaliar a dor quanto à 
intensidade, localização e prevalência durante e após o procedimento de 
sondagem gastrintestinal. Metodologia: O plano de trabalho ainda está em fase 
de execução. Como primeira atividade foi realizada uma revisão de escopo. O 
estudo consiste em um ensaio clínico randomizado com abordagem quantitativa. 
O presente ensaio se desenvolverá nas Unidades de Terapia Intensiva e nas 
enfermarias adulto do Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. Resultados e Discussão: No total de 18 
trabalhos escolhidos, 17 tiveram em seus trabalhos o uso de escalas que avaliam 
apenas uma dimensão do cliente, que é a intensidade. A escala mais encontrada 
nas pesquisas foi a Escala Visual Analógica, seguida discretamente da Escala 
de Classificação Numérica. Conclusões: Como o estudo se encontra na primeira 
etapa, ou seja, na fase de execução conclui-se que o esperado seja a utilização 
das escalas para mensurar a intensidade da dor nos pacientes e traçar condutas 
para amenizar ou eliminar a dor. 
 
Palavras-chave: Avaliação da dor. Procedimentos diagnósticos. Sonda 

gastrointestinal. 

TITLE: Characterization of pain during and after gastrintestinal probe 

Abstract 

Introduction: Pain can be described as a set of subjective sensations that may be 
concomitant with situations of real or not real tissue damage. It is considered as 
the fifth vital sign. Gastrointestinal probing, in turn, is a procedure routinely 
performed in hospitals, and is characterized by an unpleasant and especially 
painful procedure. The aim of this study is to evaluate pain regarding intensity, 
location and prevalence during and after the gastrointestinal probing procedure. 
Methodology: The work plan is still in the execution phase. As a first activity a 
scope review was carried out. The study consists of a randomized clinical trial 
with quantitative approach. This essay will be developed in Intensive Care Units 
and in adult wards at the Onofre Lopes University Hospital of the Federal 
University of Rio Grande do Norte. Results and Discussion: In a total of 18 papers 
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chosen, 17 had in their works the use of scales that evaluate only one dimension 
of the client, which is the intensity. The most commonly found scale in the surveys 
was the Visual Analog Scale, followed discretely by the Numerical Rating Scale. 
Conclusions: As the study is in the first stage, ie, in the execution phase, it is 
concluded that the expected is the use of scales to measure pain intensity in 
patients and outline conducts to ease or eliminate pain. 
 
Keywords: Pain assessment. Diagnostic Procedures. Gastrointestinal tract. 
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TÍTULO: Avaliação do efeito do treinamento aeróbio no perfil lipídico e glicídico 

de adolescentes escolares. 

Resumo 

Introdução: Os padrões de treinamento mais utilizados como forma de combater 
a obesidade integram exercícios aeróbicos. O presente estudo tem como 
objetivo avaliar o efeito de um treinamento aeróbio no perfil lipídico e glicídico de 
adolescentes escolares. Método: ensaio clínico randomizado, com adolescentes 
do sexo masculino com idade entre 12 a 15 anos de duas escolas da rede pública 
de ensino da cidade de Natal/RN. A pesquisa foi dividida em quatro etapas: I 
submissão ao comitê de ética em pesquisa; II. Revisão Sistemática sobre a 
temática; III- Formação dos professores; e IV- ECR Execução da intervenção. 
Para a formação de professores foi desenvolvido o material de apoio para 
inserção de atividade física no currículo escolar com embasamento na Base 
Nacional Comum Curricular. Resultados e Discussão: A pesquisa está na etapa 
de planejamento da formação dos professores.Nesse contexto, foi elaborado o 
material pedagógico, com intuito de direcionar aos professores estratégias 
metodológicas sobre prática de atividade física nos componentes curriculares do 
7º ao 9º ano, considerando os critérios de inclusão da faixa etária e de acordo 
com a disciplina estabelecida. Conclusões: O estudo tem proporcionado aos 
alunos habilidades de trabalhar em grupo, habilidades de comunicação, 
organização, além de desenvolver estratégias de busca e ampliação de novos 
horizontes importantes para meio acadêmico e profissional. 

 
Palavras-chave: adolescentes; escolares; perfil lipídico, glicemia. 

TITLE: EVALUATION OF THE EFFECT OF AEROBIC TRAINING ON LIPID 

AND GLYCIDIC PROFILE OF SCHOOL TEENAGERSEVALUATION OF THE 

EFFECT OF AEROBIC TRAINING ON LIPID AND GLYCIDIC PROFILE OF 

SCHOOL TEENAGERS 

Abstract 
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Introduction: The most commonly used training patterns to combat obesity are 
aerobic exercises. The present study aims to evaluate the effect of aerobic 
training on the lipid and glycemic profile of school adolescents. Method: 
Randomized clinical trial with male adolescents aged 12 to 15 years from two 
public schools in the city of Natal / RN. The research was divided into four stages: 
I submission to the research ethics committee; II. Systematic Review on the 
theme; III- Teacher training; and IV- ECR Implementation of the intervention. For 
the training of teachers was developed the support material for insertion of 
physical activity in the school curriculum based on the Common National 
Curriculum. Results and Discussion: The research is in the planning stage of 
teacher education. In this context, the pedagogical material was elaborated in 
order to direct to the teachers methodological strategies about physical activity 
practice in the curricular components from 7th to 9th grade, considering the 
inclusion criteria of the age group and according to the established discipline. 
Conclusions: The study has provided students with group working skills, 
communication skills, and organization, as well as developing search strategies 
and expanding new important horizons for academic and professional 
environments. 

 
Keywords: Adolecent; school children; physical activity; lipid profile, glycemia 
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TÍTULO: FUNCIONALIDADE DE IDOSOS SAUDÁVEIS SUBMETIDOS A UMA 

DUPLA TAREFA 

Resumo 

Introdução: Declínios fisiológicos decorrentes da idade comprometem 
habilidades motoras, desempenho físico, expondo os idosos a maiores riscos de 
quedas, principalmente durante a realização de tarefas simultâneas, tais como 
andar e observar obstáculos. Por isso, o treino com Dupla Tarefa (DT) é uma 
importante ferramenta para ganhos motores e cognitivos em idosos. Objetivo: 
Investigar a funcionalidade de idosos saudáveis submetidos a um treino com DT. 
Métodos: Estudo observacional do tipo transversal com 23 idosos de ambos os 
sexos, entre 65-75 anos. A avaliação do desempenho físico foi realizada pelo 
Short Physical Performance Battery (SPPB) e a atividade de DT pela parte A do 
Teste de Deambulação Funcional (TDF1). Posteriormente, foi feita uma análise 
descritiva inferencial por meio de teste de Mann Whitney e testes de correlação, 
adotando significância de 5%. Resultados: A amostra apresentou média de 
68,74 anos ± 3,03, maioria do sexo feminino (60,87%) e com escolaridade 
predominante no ensino fundamental incompleto (30,43%). A média do tempo 
de duração do TDF1 foi de 106,11 seg ± 72,88. Houve correlação positiva do 
tempo TDF com a idade (p=<0,001; r= 0,49) e negativa com MEEM (p<0,05; r=- 
0,47), mas não foi encontrado correlação entre SPPB e tempo do TDF1. 
Conclusão: A partir da análise dos dados foi observado que a idade e o estado 
cognitivo parecem ter relação com o tempo de execução de uma DT, e que isso 
independe do sexo do indivíduo.  
 
Palavras-chave: Dupla Tarefa. Funcionalidade. Idosos. Realidade Virtual 

TITLE: FUNCTIONALITY OF HEALTHY OLDER ADULTS SUBMITTED TO A 

DUAL TASK 

Abstract 

Introduction: Physiological declines due to age compromise motor skills, physical 
performance, exposing the older adults to greater risks of falls, especially while 
performing simultaneous tasks such as walking and observing obstacles. 
Therefore, Dual Task training (DT) is an important tool for motor and cognitive 
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gains in the older adults. Objective: To investigate the functionality of healthy 
older adults submitted to a DT activity. Methods: A cross-sectional observational 
study with 23 older adults, men and women, aged 65-75 years. Physical 
performance evaluation was performed by the Short Physical Performance 
Battery (SPPB) and DT activity by Part A of the Functional Ambulatory Test 
(TDF1). Subsequently, a descriptive inferential analysis was performed using the 
Mann Whitney test and correlation tests, adopting a significance of 5%. Results: 
The sample had an average of 68.74 years ± 3.03, mostly female (60.87%) and 
with predominant education in incomplete elementary school (30.43%). The 
mean duration of TDF1 duration was 106.11 sec ± 72.88. There was a positive 
correlation between TDF1 time and age (p = <0.001; r = 0.49) and a negative 
correlation with MMSE (p <0.05; r = - 0.47), but no correlation was found between 
SPPB and TDF1 time. Conclusion: From the data analysis it was observed that 
age and cognitive status seem to be related to the time of execution of a DT, and 
that this does not depend on the individual's gender. 

 
Keywords: Dual Task. Functionality. Older adults. Virtual reality. 
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TÍTULO: Rastreio da Sarcopenia por meio da análise da medida da 

Circunferência da Panturrilha em idosas comunitárias residentes de Natal/Rio 

Grande do Norte 

Resumo 

 

Introdução: A sarcopenia é uma síndrome que causa perda progressiva e 
generalizada de massa muscular esquelética e de força que pode levar à 
incapacidade e morte. Seu diagnóstico depende de técnicas de alto custo como 
a Desintometria Óssea. No entanto, a avaliação da medida da circunferência da 
panturrilha (CP) pode ser uma forma de rastreio da sarcopenia considerando sua 
boa relação com a massa muscular. Objetivo: Avaliar a capacidade de rastreio 
da sarcopenia por meio da avaliação da medida da CP e propor um ponto de 
corte para o uso da medida. Metodologia: Estudo observacional analítico de 
caráter transversal que avaliou 66 mulheres por meio de um questionário 
estruturado, desempenho físico, teste de força, avaliação antropométrica, 
avaliação da composição corporal e da sarcopenia. Os pontos de corte para 
definir idosas com e sem sarcopenia foram obtidos por meio de uma curva ROC 
utilizando os valores da desintometria como referência. Resultados: A medida 
que melhor apresentou relação especificidade/sensibilidade foi a ≤ 33cm, 
mostrando 67,7% e 68,8% respectivamente. Não houve significância estatística 
entre a faixa de idade quando comparado ao diagnóstico de sarcopenia (p= 
0,181). Conclusão: A melhor medida a ser adotada para rastrear idosas com 
sarcopenia em Natal/RN é de ≤33 cm. A medida pode ser uma estratégia de 
identificação precoce da sarcopenia podendo ser usada na prática clínica. 

 
 
Palavras-chave: sarcopenia; circunferência da panturrilha; idosas; massa 

muscular 

TITLE: Sarcopenia screening through calf circumference analysis in community-

dwelling elderly women from Natal / Rio Grande do Norte 

Abstract 

Introduction: Sarcopenia is a syndrome that causes progressive and widespread 
loss of skeletal muscle mass and strength that can lead to disability and death. 
Its diagnosis depends on high cost techniques such as bone disintometry. 
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However, evaluation of calf circumference (PC) measurement may be a form of 
sarcopenia screening considering its good relationship with muscle mass. 
Objective: To evaluate sarcopenia screening capacity by assessing the 
measurement of PC and to propose a cutoff point for the use of this measure. 
Methodology: Cross-sectional observational analytical study that assessed 66 
women using a structured questionnaire, physical performance, strength test, 
anthropometric assessment, body composition and sarcopenia. The cut-off 
points to define elderly women with and without sarcopenia were obtained by 
means of a ROC curve using the desintometry values as reference. Results: The 
measure with the best specificity / sensitivity ratio was ≤ 33cm, showing 67.7% 
and 68.8% respectively. There was no statistical significance between age range 
when compared to the diagnosis of sarcopenia (p = 0.181). Conclusion: The best 
measure to be used to screen elderly women with sarcopenia in Natal / RN is ≤33 
cm. Measurement may be a strategy for early identification of sarcopenia and 
may be used in clinical practice 
 
Keywords: sarcopenia; circumference of the calf; elderly women, muscle mass 
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TÍTULO: Aplicação do óleo de Buriti em shampoos e condicionador 

Resumo 

Diversos estudos têm sido realizados com o intuito de avaliar a atividade 
antioxidante em extratos vegetais buscando a sua incorporação em formulações 
cosméticas. Objetivou-se neste trabalho a utilização do extrato de sucupira 
(Pterodon emarginatus Vogel) em formulações cosméticas tópicas e avaliação 
da sua atividade antioxidante. Para tanto, foram realizadas análises de fenólicos 
totais e perfil destes por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE), 
capacidade antioxidante total (CAT), poder redutor, métodos de sequestro de 
radicais - DPPH• e ABTS•+, para o extrato bruto e para formulações cosméticas, 
ABTS. O perfil por CLAE demonstrou a presença de quercetina (0,272 ± 0,018) 
majoritariamente. A CAT foi de 1,273 ± 0,72 (mg de AA/g-1), poder redutor de 
79% na maior concentração testada e IC 50 de 5,21 mg/mL e 5,36 mg/mL frente 
ao radical DPPH• e ABTS•+, respectivamente. As formulações cosméticas gel e 
gel-creme apresentaram IC 50 frente ao radical ABTS•+ de 1,02 mg/mL e 1,03 
mg/mL, respectivamente. A atividade antioxidante do extrato de sucupira sugere 
aplicação promissora em cosméticos, visando a redução de danos causados à 
pele. 
 
Palavras-chave: DPPH. ABTS. Compostos fenólicos. 

TITLE: EVALUATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITY OF SUCUPIRA EXTRACT 

(Pterodon emarginatus Vogel) AND USE IN COSMETIC FORMULATIONS 

Abstract 

Several studies have been carried out with the purpose of evaluating the 
antioxidant activity in vegetal extracts seeking their incorporation in cosmetic 
formulations. The objective of this work was the use of sucupira extract (Pterodon 
emarginatus Vogel) in topical cosmetic formulations and evaluation of its 
antioxidant activity. In order to do so, total antioxidant capacity (TAC), reducing 
power, radical sequestration methods - DPPH• and ABTS•+, were performed for 
the crude extract and for cosmetic formulations, ABTS. Results: The HPLC profile 
showed the presence of quercetin (0.272 ± 0.018) in the majority. The TAC was 
1.27 ± 0.72 (mg AA/g-1), reducing power of 79 % at the highest concentration 
tested and IC 50 of 5.21 mg/mL and 5.36 mg/mL against the DPPH and ABTS•+, 
respectively. The gel and gel-cream cosmetic formulations presented IC 50 
against the ABTS•+ radical of 1.02 mg/mL and 1.03 mg/mL, respectively. 
Conclusion: The antioxidant activity of sucupira extract suggests promising 
application in cosmetics, aiming at reducing damage to the skin. 
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Keywords: DPPH. ABTS. Phenolic compounds. 
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TÍTULO: SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS ACERCA DO ATENDIMENTO 

RECEBIDO POR UM SERVIÇO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL DE URGÊNCIA 

ESTADUAL: ESTUDO DE AVALIAÇÃO 

Resumo 

O objetivo deste estudo foi avaliar a satisfação dos usuários atendidos pelo 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do estado do Rio Grande do Norte. 
Trata-se de pesquisa transversal, analítica e quantitativa, realizada de janeiro a 
junho de 2016, com 384 usuários. Obteve-se satisfação na estrutura e no 
processo. O indicador de estrutura que gerou mais in- satisfação foi o conforto 
das ambulâncias, e o de processo foi o tempo resposta. Conclui-se que os 
usuários, em sua maioria, estão satisfeitos com o serviço do estado, porém, 
pesquisas de satisfação dos usuários são sempre necessárias para o 
monitoramento constante desse serviço. 
 
Palavras-chave: Satisfação do paciente. Assistência pré-hospitalar. Avaliação 

em saúde 

TITLE: User satisfaction assessment at the Rio Grande do Norte Mobile 

Emergency Care Service 

Abstract 

The objective of this study was to evaluate the satisfaction of users served by the 
Mobile Emergency Care Service of the state of Rio Grande do Norte. It is a 
transversal, analytical and quantitative research, carried out from January to June 
of 2016, with 384 users. Content and structure satisfaction were obtained. The 
structure indicator that generated the most dissatisfaction was the comfort of the 
ambulances, and the process indicator was the response time. It is concluded 
that the users, for the most part, are satisfied with the service of the state, 
however, user satisfaction surveys are always necessary for the constant 
monitoring of this service. 
 
Keywords: Patient satisfaction. Prehospital care. Health assessment. Patient-cen 
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TÍTULO: Avaliação da claudicação intermitente em sujeitos com DAOP através 

do questionário de claudicação de Edinburgh e sua correlação com os achados 

clínicos 

Resumo 

Objetivo: Avaliar a claudicação intermitente de sujeitos com DAOP através do 
questionário de claudicação de Edinburgh e determinar se há correlação entre o 
QCE e os achados clínicos em sujeitos com DAOP. Métodos: Foram avaliados 
indivíduos de ambos os sexos, com idade entre 60 e 80 anos e ITB < 0,9. Os 
sujeitos foram submetidos a uma avaliação sócio-demográfica, antropométrica, 
avaliação do ITB e ao QCE. Resultados: 32 indivíduos apresentaram ITB < 0,9 
e apenas 06 participaram da avaliação. A idade média foi de 70,31 ± 4,66 anos, 
ITB MID 0,87 ± 0,17 e MIE de 0,79 ± 0,16. Não foram encontrados dados de 
correlação entre o QCE e achados clínicos. Conclusão: Não foram realizadas 
correlações entre o QCE e achados clínicos. São necessários novos estudos 
com maior número amostral. 
 
Palavras-chave: DAOP. Idosos. Dor. 

TITLE: VALUATION OF INTERMITTENT CLAUDICATION IN SUBJECTS WITH 

PAOD THROUGH THE EDINBURGH CLAUDICATION QUESTIONNAIRE AND 

ITS CORRELATION WITH CLINICAL FINDINGS. 

Abstract 

Objective: To evaluate the intermittent claudication of subjects with PAOD 
through the Edinburgh claudication questionnaire and to determine if there is a 
correlation between QCE and clinical findings in subjects with PAOD. Methods: 
Individuals of both sexes, aged between 60 and 80 years and ABI <0.9 were 
evaluated. The subjects were submitted to a socio-demographic, anthropometric 
evaluation, evaluation of ABI and QCE. Results: 32 subjects had ABI <0.9 and 
only 06 participated in the evaluation. The mean age was 70.31 ± 4.66 years, ITB 
MID 0.87 ± 0.17 and MIE 0.79 ± 0.16. No correlation data were found between 
the QCE and clinical findings. Conclusion: No correlations were made between 
the QCE and clinical findings. Further studies with larger sample numbers are 
needed. 
 
Keywords: PAOD. Seniors. Pain. 
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DE USUÁRIOS ATENDIDOS POR SERVIÇOS 

PRÉ-HOSPITALARES MÓVEIS DE URGÊNCIA 

Resumo 

Este estudo objetiva criar e validar um instrumento de avaliação da satisfação do 
usuário atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Rio 
Grande do Norte - SAMU RN 192. Trata-se de um estudo metodológico para a 
construção do instrumento de avaliação do serviço pelo usuário, o qual contou 
com 54 profissionais que foram juízes, avaliando o instrumento proposto. Após 
esta análise foram utilizados os índices Kappa e Índice de Validade de Conteúdo 
(IVC), para consolidação dessa avaliação. Assim, houve a criação do 
instrumento fidedigno e validado de acordo com a realidade do serviço. Assim, 
o mesmo pode ser aplicado com segurança e relevância pela população, 
proporcionando avaliação da oferta e possibilidade de uma melhor assistência 
com redução de riscos através da análise da qualidade do serviço. 
 
Palavras-chave: Estudo de Validação; Qualidade da assistência à saúde; Pré-

hospitalar. 

TITLE: DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A SATISFACTION 

ASSESSMENT INSTRUMENT FOR USERS SERVED BY MOBILE PRE-

HOSPITAL SERVICES 

Abstract 

This study aims to create and validate a user satisfaction assessment tool 
provided by the Rio Grande do Norte Emergency Mobile Emergency Care 
Service - SAMU RN 192. This is a methodological study for the construction of 
the user service assessment instrument. , which had 54 professionals who were 
judges, evaluating the proposed instrument. After this analysis, Kappa indices 
and Content Validity Index (CVI) were used to consolidate this evaluation. Thus, 
the reliable instrument was created and validated according to the reality of the 
service. Thus, it can be safely and relevantly applied by the population, providing 
an evaluation of the offer and the possibility of better assistance with risk 
reduction through the analysis of service quality. 
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Keywords: Validation Study; Quality of health care; Prehospital 
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TÍTULO: EFICÁCIA DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA O ENSINO DO 

RACIOCÍNIO DIAGNÓSTICO EM ENFERMAGEM 

Resumo 

Introdução:O diagnóstico é um elemento chave, pois orienta o enfermeiro na 
identificação de intervenções efetivas e alcance de resultados positivos. Nesse 
contexto, a literatura aponta a necessidade da construção de ferramentas 
tecnológicas educacionais que favoreçam o raciocínio diagnóstico. Objetivo: O 
estudo tem como objetivo a eficácia da tecnologia educacional para o ensino do 
raciocínio diagnóstico em enfermagem. Metodologia: Trata-se de um estudo 
experimental, desenvolvido em quatro etapas:construção do instrumento de pré-
teste e pós teste, construção do roteiro de simulação, validação do roteiro de 
simulação e intervenção. A simulação será realizada com discentes da disciplina 
Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem. Os dados serão armazenados em 
planilhas do software Microsoft Excele analisados por meio do Teste T 
Student,Qui-quadrado e Fisher bilateral. O presente projeto foi aprovado ao 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, segundo a Resolução nº. 466/2012.Resultado e Discussão: Até o 
presente momento, foram realizadas duas etapas desenvolvidas desde o início 
da pesquisa. A primeira etapa foi a construção de casos clínicos a partir da 
revisão da literatura. A simulação clínica, está prevista para o mês de setembro 
de 2019. Conclusão: Pode-se concluir que o estudo visa aplicabilidade e 
mensuração da eficácia da simulação clínica, possibilitando resultados 
favoráveis a uma simulação de excelência. 
 

 
Palavras-chave: Enfermagem; Simulação; Exame Físico;Diagnóstico; 

metodologias ativas. 

TITLE: EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY FOR TEACHING 

DIAGNOSTIC RACIOCINES IN NURSING 

Abstract 

Introduction: Diagnosis is a key element, as it guides nurses in identifying 
effective interventions and achieving positive results. In this context, the literature 
points to the need for the construction of educational technological tools that favor 
diagnostic reasoning. Objective: The study aims at the effectiveness of 
educational technology for teaching diagnostic reasoning in nursing. 
Methodology: This is an experimental study, developed in four stages: pre-test 
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and post-test instrument construction, simulation script construction, simulation 
script validation and intervention. The simulation will be conducted with students 
of the discipline Semiology and Semiotics of Nursing. Data will be stored in 
Microsoft Excele software spreadsheets analyzed by Student's t-test, Chi-square 
and bilateral Fisher. This project was approved by the Research Ethics 
Committee (CEP) of the Federal University of Rio Grande do Norte, according to 
Resolution no. 466 / 2012.Result and Discussion: To date, two steps have been 
carried out since the beginning of the research. The first step was the construction 
of clinical cases from the literature review. Clinical simulation is scheduled for 
September 2019. Conclusion: It can be concluded that the study aims to apply 
and measure the effectiveness of clinical simulation, enabling results favorable 
to a simulation of excellence. 
 
Keywords: Nursing; Simulation; Physical exam; Diagnosis; active methodologies. 
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TÍTULO: Avaliação dos efeitos analgésicos da lidocaína spray no procedimento 

de sondagem gastrintestinal 

Resumo 

Introdução: a sondagem gastrointestinal, trata-se de um procedimento realizado 
rotineiramente em instituições hospitalares, sendo caracterizado como uma 
medida importante para viabilizar suporte nutricional fisiológico, seguro e 
econômico e que proporciona resultados eficazes aos pacientes submetidos. 
Objetivo: avaliar os efeitos analgésicos da lidocaína spray a 10% durante o 
procedimento de sondagem gastrintestinal. Metodologia: o plano de trabalho do 
ensaio clínico está em andamento possuindo em seu primeiro momento, esta 
pesquisa delineada como revisão integrativa para embasamento. A pesquisa 
ocorreu em. agosto de 2019, nas bases de dados Scientific Electronic Library 
Online (SCIELO), e National Library of Medicine (PUBMED) através da biblioteca 
virtual Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
Resultados: a lidocaína spray 10% tem uma boa efetividade na analgesia dos 
pacientes, principalmente se quando é comparado a níveis de concentrações 
mais baixas. Quando compara a outras substâncias, a lidocaína spray a 10% 
está com resposta analgésica maior ou equiparado, não houve estudo que 
demonstrou uma menor analgesia quando comparado a outras substâncias. 
Conclusão: a sondagem nasogastrintestinal é um procedimento da rotina do 
enfermeiro e assim deve-se o profissional durante este procedimento, se 
preocupar com o desconforto que o cliente está passando. 
 
Palavras-chave: Lidocaína; Aerossol; Avaliação da dor; Sondas gástricas. 

TITLE: Evaluation of analgesic effects of lidocaine spray in the gastrointestinal 

probing procedure 

Abstract 

 

Introduction: Gastrointestinal probing is a procedure routinely performed in 
hospitals, and is characterized as an important measure to enable physiological, 
safe and economical nutritional support and provides effective results to patients 
submitted. Objective: To evaluate the analgesic effects of 10% lidocaine spray 
during the gastrointestinal probing procedure. Methodology: The work plan of the 
clinical trial is currently underway. At the outset, this research was designed as 
an integrative review for the background. The research took place on. August 
2019, in the Scientific Electronic Library Online (SCIELO), and National Library 
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of Medicine (PUBMED) databases through the virtual library Coordination for the 
Improvement of Higher Education Personnel (CAPES). Results: 10% lidocaine 
spray has good effectiveness in patients' analgesia, especially when compared 
to lower concentration levels. When compared to other substances, 10% 
lidocaine spray has a greater or equivalent analgesic response, there was no 
study that showed less analgesia when compared to other substances. 
Conclusion: nasogastrointestinal probing is a routine procedure of the nurse and 
so should the professional during this procedure, to worry about the discomfort 
that the client is experiencing. 

 
 
Keywords: Lidocaine; Aerosols; Pain Measurement; Intubation, Gastrointestinal 
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TÍTULO: Dor em pacientes submetidos a sondagem gastrintestinal: um estudo 

de avaliação 

Resumo 

 
 
Objetivo: avaliar os aspectos relacionados à dor nos pacientes submetidos ao 
procedimento de sondagem gastrointestinal. Métodos: trata-se de um ensaio 
clínico randomizado com abordagem quantitativa, em que sua execução ainda 
está em andamento. Como primeira etapa do projeto foi uma revisão de escopo, 
com o intuito de obter o levantamento dos dados existentes na literatura. Através 
do portal de periódicos Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), foi realizado uma consulta no acervo seguintes bases de 
dados: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE); 
Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS) e no Cumulative 
Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) utilizando o conector 
booleano AND. A partir dos critérios de seleção escolheu-se 5 artigos para 
analise e extração dos resultados dentre os 143 disponíveis. Resultados: a falta 
de lubrificação adequada e analgesia durante a sondagem geram nos pacientes 
sensações de engasgo, dor, sangramento nasal, vômitos e aumentam o número 
de tentativas de inserção. Estudos indicam ainda que o uso tópico da lidocaína 
tópico (spray atomatizado ou aerossol nebulizador ou gel) durante a inserção da 
sonda nasogastrintestinal reduz de forma considerável a dor sentida pelo 
paciente. Considerações finais: o  procedimento de sondagem gastrintestinal, 
pode ocasionar vômitos, engasgos, tosse , entre outros sintomas que podem 
está entrelaçados a sentimentos como angústia. 
 
Palavras-chave: Intubação gastrintestinal, dor, manejo da dor 

TITLE: Pain in patients undergoing gastrointestinal probing: an evaluation study 

Abstract 

Objective: To evaluate pain-related aspects in patients undergoing 
gastrointestinal probing. Methods: This is a randomized clinical trial with a 
quantitative approach, in which its execution is still ongoing. As a first step of the 
project was a scope review, in order to obtain the survey of existing data in the 
literature. Through the portal of journals Coordination for the Improvement of 
Higher Education Personnel (CAPES), the following databases were consulted: 
Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE); Latin 
American Health Sciences Literature (LILACS) and the Cumulative Index to 
Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) using the Boolean AND connector. 
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From the selection criteria, 5 articles were chosen for analysis and extraction of 
results from the 143 available. Results: Lack of adequate lubrication and 
analgesia during probing generate in patients choking feelings, pain, nasal 
bleeding, vomiting and increase the number of insertion attempts. Studies also 
indicate that the topical use of topical lidocaine (atomized spray or nebulizing 
aerosol or gel) during nasogastrintestinal tube insertion considerably reduces the 
pain experienced by the patient. Final considerations: The gastrointestinal 
probing procedure may cause vomiting, choking, coughing, among other 
symptoms that may be linked to feelings such as anxiety. 
 
Keywords: Gastrointestinal intubation, pain, pain management 
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TÍTULO: Alterações químicas num solo cultivado com sorgo sob adubação 

orgânica e diferentes frações de lixiviação 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é avaliar os efeitos da fração de lixiviação e doses de 
esterco bovino sobre o desenvolvimento de plantas de sorgo [Sorghum bicolor 
(L) Moench] cv. BRS Ponta Negra irrigado com água salina em casa de 
vegetação. Para tanto, as plantas foram cultivadas em vasos contendo solo 
arenoso, sendo aplicado doses de esterco bovino 0;10;20 e 30 t ha-1. A 
confecção da solução salina foi realizada com a utilização de sais NaCl, 
CaCl22H2O na proporção 7; 2;1. As frações de lixiviação foram de 0,50 e 100% 
de lâmina de irrigação. O delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado com quatro repetições, em esquema fatorial 4x3. As variáveis 
matéria seca total; diâmetro do colmo; altura das plantas; área foliar total; 
suculência foliar e massa específica foliar foram avaliadas como características 
morfológicas das plantas. Ao longo do período experimental foram realizadas 
coletas de solo para medição da condutividade elétrica e pH e ao final do 
experimento as análises de solo, bem como a coleta da água percolada após as 
irrigações com o intuito de verificar a retirada dos sais ao longo do perfil do solo. 
 
Palavras-chave: adubação; esterco; sorgo; lixiviação. 

TITLE: CHEMICAL CHANGES IN SORGHUM SOIL UNDER ORGANIC 

FERTILIZATION AND DIFFERENT LEACHING FRACTIONS 

Abstract 

The objective of this work is to evaluate the effects of leaching fraction and doses 
of bovine manure on the development of sorghum plants [Sorghum bicolor (L) 
Moench] cv. BRS Ponta Negra irrigated with saline water in a greenhouse. The 
plants will be grown in pots containing sandy soil. Doses of bovine manure 0, 10, 
20 and 30 t ha-1 will be applied. The preparation of the saline solution will be 
carried out with the use of NaCl, CaCl22H2O salts in the proportion 7; 2; 1. The 
leaching fractions will be 0.50 and 100% of irrigation lamina. The experimental 
design is completely randomized with four replicates, in a 4 x 3 factorial scheme. 
The variables total dry matter; diameter of the stem; plant height; total leaf area; 
foliar succulence and specific foliar mass will be evaluated as morphological 
characteristics of the plants. During the experimental period, soil samples will be 
collected to measure the electrical conductivity and pH and at the end of the 
experiment the soil analysis will be done, as well as the collection of percolated 
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water after the irrigations in order to verify the removal of the salts along the soil 
profile. 
 
Keywords: fertilization; manure; sorghum; leaching. 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E DE SAÚDE DOS 

USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE 

URGÊNCIA DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

Introdução: é importante a investigação das condições sociodemográficas dos 
usuários atendidos pelo SAMU, assim como sua discussão, pois possibilita a 
elucidação do significado das falas dos usuários que compartilham de tal 
assistência. Objetivo: caracterizar as condições sociodemográficas e de saúde 
dos usuários atendidos pelo SAMU 192 Rio grande do Norte (RN). Método: 
pesquisa exploratório-descritiva, com abordagem quantitativa, realizada em um 
hospital de referência. Resultados: a amostra foi composta por 384 usuários 
atendidos pelo SAMU 192 RN, entre janeiro e junho de 2016. Destacou-se o 
sexo masculino (64,6%), com idade entre 36 a 67 anos (34,1%); ocorrências 
traumáticas (58,3%), principalmente dos acidentes de trânsito (33,59%), em 
destaque as colisões (28,9%), e afecções neurológicas (21,1%) alcançaram o 
maior número das ocorrências clínicas. Conclusão: através da análise dos dados 
sociodemográficos dos usuários atendidos pelo SAMU 192 RN, percebeu-se 
maiores ocorrências traumáticas relacionadas a acidentes de transito, com 
predominância do sexo masculino, com idade entre 36 a 67 anos. 
 
Palavras-chave: Assistência Pré-Hospitalar, emergência, perfil de saúde. 

TITLE: SOCIODEMOGRAPHIC AND HEALTH CHARACTERIZATION OF 

USERS ATTENDED BY RIO GRANDE DO NORTE MOBILE URGENCY CARE 

SERVICE 

Abstract 

Introduction: It´s important to investigate the sociodemographic conditions of the 
users served by SAMU as well as discuss them because it makes it possible to 
elucidate the meaning of the speeches of the users who share such assistance. 
Objective: characterize the sociodemographic conditions ando f health of the 
users served by the SAMU 192 of Rio Grande do Norte (RN). Methodology: 
Exploratory-descriptive study, with quantitative approach, performed in a referral 
hospital. Results: the sample was composed by 384 users served by SAMU 192 
RN in the period of time between January and June of 2016. There were more 
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male users (64,6%) of ages from 36 to 67 years old; traumatic events (58,3%) 
especially from traffic accidents (33,59%); collisions (28,9%) and neurological 
disorders (21,1%) reached the highest number of clinical occurrences. 
Conclusion: through the analysis of sociodemographic data of the users served 
by SAMU192 RN it was realized that the highest number of traumatic occurrences 
were related to traffic accidents, with predominance of males of ages between 36 
and 67. 
 
Keywords: Pre-hospital care, emergency, health profile. 
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TÍTULO: PREPARAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS POR DUPLA 

EMULSIFICAÇÃO PARA INCORPORAÇÃO DE FÁRMACOS E 

BIOMOLÉCULAS 

Resumo 

 
 
 
A malária é uma doença de origem infecciosa febril aguda e constitui-se um 
problema de saúde pública presente em países em desenvolvimento econômico. 
A Cloroquina é um dos fármacos utilizados no combate aos agentes causadores 
da malária e foi escolhido para este estudo. A dupla emulsificação, que pode ser 
A/O/A ou O/A/O, tem demonstrado um alto potencial em diversas tecnologias 
farmacêuticas, devido suas aplicações nos sistemas prolongados e sustentados 
na administração de medicamentos. O objetivo do presente estudo é avaliar o 
método da dupla emulsificação como um método de obtenção de nanopartículas 
poliméricas (NPs) e avaliar alguns parâmetros que mostrem diferenças entre as 
duas matrizes poliméricas utilizadas. As nanopartículas foram preparadas com 
o Eudragit E PO® e ácido poli-lático, polímeros utilizados para a composição da 
fase orgânica. O PVA foi o tensoativo de escolha para composição da fase 
aquosa. Foi realizada a variação de diversos parâmetros durante a preparação 
das NPs, os quais, foram avaliados através do diâmetro de partícula, índice de 
polidispersão (IPD) e o potencial zeta (PZ). O tamanho médio do NPsEUD foi em 
torno de 340 nm (PDI ≥ 0,4), NPsPLA em torno de 400 nm (PDI ≥ 0,3). O NPsPLA 
alcançou maior eficiência de encapsulação, uma taxa de liberação lenta e 
controlada em comparação ao NPsEUD. Portanto, a formulação preparada com 
PLA foi escolhida como a melhor formulação. 
 
  

 
Palavras-chave: Dupla emulsificação. Nanopartícula polimérica. Otimização. 

TITLE: PREPARATION POLYMERIC NANOPARTICLES BY DOUBLE 

EMULSION TO DRUGS AND BIOMOLECULES INCORPORATION 

Abstract 
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Malaria is a disease of acute febrile infectious origin and is a public health 
problem present in economically developing countries. Chloroquine is one of the 
drugs not used to fight malaria agents and was edited for this study. Double 
emulsion, which may be A/O/A or O/A/O, has been shown to have high potential 
in various pharmaceutical technologies due to their applications in sustained and 
sustained drug delivery systems. The objective of the present study is to evaluate 
the double emulsion as a method of obtaining polymeric nanoparticles (NPs) and 
to evaluate some parameters that show differences between the two polymeric 
matrices used. The nanoparticles were prepared with Eudragit E PO® and poly 
(lactic acid) (PLA), polymers used for the composition of the organic phase. PVA 
was the surfactant of choice for aqueous phase composition. Several parameters 
were varied during NPs preparation, which were evaluated by particle diameter, 
polydispersion index (IPD) and zeta potential (PZ). The average NPsEUD size 
was around 340 nm (PDI ≥ 0.4), NPsPLA around 400 nm (PDI ≥ 0.3). NPsPLA 
achieved higher encapsulation efficiency, a slow, controlled release rate 
compared to NPsEUD. Therefore, the formulation prepared with PLA was chosen 
as the best formulation. 

 
Keywords: Double emulsification. Nanoparticle polymer. Optimization. 
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TÍTULO: Características dos casos confirmados quanto à situação 

sociodemográfica das arboviroses dengue, chikungunya e zika no estado do Rio 

Grande do Norte, Brasil 

Resumo 

 

O estudo objetivou caracterizar os casos confirmados quanto à situação 
sociodemográfica das arboviroses dengue, chikungunya e zika no estado do Rio 
Grande do Norte, Brasil. Trata-se de uma pesquisa epidemiológica, documental 
e retrospectiva. A população foi composta por todos os casos confirmados de 
dengue, chikungunya e zika notificados no Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação durante o período de 2015 a 2017, obtidos por meio das fichas de 
notificação e investigação dos casos disponíveis na Secretaria da Saúde Pública 
do Estado do Rio Grande do Norte. Utilizou-se um instrumento para extrair os 
dados socioeconômicos. Durante o período de 2015 a 2017, houveram 46.345 
casos confirmados no estado do Rio Grande do Norte, sendo diagnosticados 
como dengue, chikungunya ou zika. O sexo mais acometido foi o feminino, faixa 
etária entre 20-34 anos e ensino médio completo. Torna-se relevante o 
incremento de ações de promoção no combate e prevenção das arboviroses, 
além de uma vigilância epidemiologia mais efetiva principalmente direcionadas 
ao perfil encontrado no estudo. 

 
 
Palavras-chave: Arboviroses. Dengue. Chikungunya. Zika. Perfil 

Sociodemográfico. 

TITLE: Characteristics of confirmed cases regarding the sociodemographic 

situation of dengue, chikungunya and zika arboviruses in the state of Rio Grande 

do Norte, Brazil 

Abstract 
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This study aimed to characterize the confirmed cases regarding the 
sociodemographic situation of dengue, chikungunya and zika arboviruses in the 
state of Rio Grande do Norte, Brazil. It is an epidemiological, documentary and 
retrospective research. The population consisted of all confirmed cases of 
dengue, chikungunya and zika notified in the Notification of Disease Information 
System during the period 2015-2017, obtained through the notification and 
investigation cases available at the Secretariat of Public Health of the State of 
Rio Grande do Norte. An instrument was used to extract the socioeconomic data. 
From 2015 to 2017, there were 46,345 confirmed cases in the state of Rio Grande 
do Norte, diagnosed as dengue, chikungunya or zika. The most affected sex was 
female, aged between 20-34 years and complete high school. It is relevant to 
increase the promotion of actions to combat and prevent arboviruses, as well as 
a more effective epidemiological surveillance mainly directed to the profile found 
in the study. 

 
 
Keywords: Arboviruses. Dengue. Chikungunya Zika Sociodemographic Profile. 
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TÍTULO: Análise das tendências, incidência, prevalência e mortalidade das 

arboviroses no estado do Rio Grande do Norte, Brasil, entre 2015 e 2017. 

Resumo 

O estudo objetivou mostrar a análise das tendências, incidência, prevalência e 
mortalidade das arboviroses no estado do Rio Grande do Norte, Brasil, entre os 
anos de 2015 a 2017. Trata-se de uma pesquisa epidemiológica, documental e 
retrospectiva. A população foi composta pela série histórica dos casos 
notificados de dengue no período de 2007 a 2016 disponíveis no Departamento 
de Informática do Sistema Único de Saúde e por todos os casos confirmados de 
dengue, chikungunya e zika notificados no Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação durante o período de 2015-2017 e obtidos, respectivamente, 
através da plataforma Datasus e das fichas de notificação e investigação dos 
casos disponíveis na Secretaria da Saúde Pública do Estado do Rio Grande do 
Norte. As incidências no ano de 2015 foram de 332,11 para dengue, 0 para Zika 
e 0,40 para Chikungunya. Para o ano de 2016 foram de 467,02 para dengue, 
5,98 para zika e 238,67 para chikungunya e para o ano de 2017 foram 264,81 
para a dengue, 0,48 para a zika e 25,40 para chikungunya. Com relação as 
tendências para o ano de 2018, foi observado uma tendência decrescente para 
dengue e zika e para chikungunya uma tendência crescente. Notou-se neste 
estudo um aumento no número de casos considerável, levando a crer que houve 
uma melhora no sistema de notificações dessas doenças.  
 
Palavras-chave: Arboviroses; Dengue; Zika Vírus; Chikungunya. 

TITLE: Analysis of trends, incidence, prevalence and mortality of arboviruses in 

the state of Rio Grande do Norte, Brazil, between 2015 and 2017. 

Abstract 

 

The study aimed to show the analysis of trends, incidence, prevalence and 
mortality of arboviruses in the state of Rio Grande do Norte, Brazil, from 2015 to 
2017. This is an epidemiological, documentary and retrospective research. The 
population consisted of the historical series of dengue cases reported from 2007 
to 2016 available from the Unified Health System's Department of Informatics and 
all confirmed cases of dengue, chikungunya, and zika reported to the Notification 
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Disease Information System during the reporting period. 2015-2017 and 
obtained, respectively, through the Datasus platform and the case report and 
investigation forms available at the Rio Grande do Norte State Department of 
Public Health. The incidences in 2015 were 332.11 for dengue, 0 for Zika and 
0.40 for Chikungunya. For 2016 were 467.02 for dengue, 5.98 for zika and 238.67 
for chikungunya and for 2017 were 264.81 for dengue, 0.48 for zika and 25.40 
for chikungunya . Regarding the trends for 2018, a decreasing trend was 
observed for dengue and zika and for chikungunya an increasing trend. A 
considerable increase in the number of cases was noted in this study, leading to 
the belief that there was an improvement in the notification system of these 
diseases. 

 
 
Keywords: Arboviroses; Dengue; Zika Vírus; Chikungunya. 
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TÍTULO: Distribuição geográfica dos casos confirmados das arboviroses 

dengue, chikungunya e zika no estado do Rio Grande do Norte, Brasil 

Resumo 

 

As arboviroses tem se tornado motivo de preocupação para a saúde pública no 
mundo. O cenário endêmico das arboviroses e seus impactos para saúde pública 
no Brasil requer compreensão abrangente de realidades regionais e distribuição 
geográfica dos casos. De acordo com o contexto epidemiológico do Brasil, os 
arbovírus de maior circulação são o vírus dengue (DENV), vírus Chikungunya 
(CHIKV) e vírus zika (ZIKV). Trata-se de uma pesquisa descritiva, quantitativa e 
retrospectiva que utilizou como fonte de dados as fichas de notificação e 
investigação dos casos disponíveis na Secretaria da Saúde Pública do estado 
do Rio Grande do Norte (SESAP-RN). O estudo foi aprovado e seguiu todos os 
preceitos da Resolução no 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde e 
obteve parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte sob número 2.445.935, além do Certificado de 
Apresentação para Apreciação Ética 80007217.0.0000.5537. No período de 
2015 a 2017 foram confirmados o total de 30.776 casos de dengue, 9.151 casos 
de chikungunya e 260 casos de zika no estado do Rio Grande do Norte. Os 
achados do estudo, revelou que o maior número de casos se concentrou nas a 
Região de Saúde II (Mossoró) e Região de Saúde IV (Caicó). O conhecimento 
da distribuição geográfica dos casos confirmados direciona a elaboração de 
estratégias e planos de ação para a particularidade de cada regiões de saúde. 

 
 
Palavras-chave: Infecções por Arbovirus; Dengue; Zika Vírus; Febre de 

Chikungunya. 

TITLE: Geographical distribution of confirmed cases of dengue, chikungunya and 

zika arboviruses in the state of Rio Grande do Norte, Brazil 

Abstract 

Arboviruses have become a cause for public health concern in the world. The 
endemic scenario of arboviruses and their impacts on public health in Brazil 
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requires a comprehensive understanding of regional realities and geographical 
distribution of cases. According to Brazil's epidemiological context, the most 
widely circulated arboviruses are dengue virus (DENV), Chikungunya virus 
(CHIKV), and zika virus (ZIKV). This is a descriptive, quantitative and 
retrospective research that used as data source the notification forms and 
investigation of cases available at the Department of Public Health of the state of 
Rio Grande do Norte (SESAP-RN). The study was approved and followed all the 
precepts of Resolution 466 of 2012 of the National Health Council and obtained 
a favorable opinion from the Research Ethics Committee of the Federal University 
of Rio Grande do Norte under number 2.445.935, in addition to the Certificate of 
Presentation for Ethical Appreciation 80007217.0.0000.5537. From 2015 to 
2017, a total of 30,776 cases of dengue, 9,151 cases of chikungunya and 260 
cases of zika in the state of Rio Grande do Norte were confirmed. The findings of 
the study revealed that the largest number of cases was concentrated in the 
Health Region II (Mossoró) and Health Region IV (Caicó). Knowledge of the 
geographical distribution of confirmed cases directs the elaboration of strategies 
and action plans for the particularity of each health region. 

 
Keywords: Arbovirus Infections; Dengue; Zika virus; Chikungunya fever. 
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TÍTULO: Efeito do uso de aditivos modificadores de carcaça na composição dos 

tecidos de suínos em terminação 

Resumo 

Objetivou-se com este trabalho avaliar as alterações da composição do perfil de 
ácidos graxos dos tecidos de suínos em terminação com a inclusão de óleos 
vegetais (coco e cártamo) e da ractopamina. Foram utilizados 24 machos 
castrados com peso médio de 70 kg distribuídos em um delineamento de blocos 
casualizados, com quatro tratamentos e seis repetições. As variáveis analisadas 
foram: Somatório de ácidos graxos saturados e insaturados (SAGS e SAGI), 
relação ácidos graxos insaturados/saturados (ISN/SAT), somatório de ácidos 
graxos monoinsaturados (SAGMI), relação ω6/ω3 e ω3/ω6, somatório de ω6 e 
ω3 dos cortes toucinho e lombo. Houve efeito significativo (p < 0,05) para os 
dados de desempenho, relações de ômegas 6 e 3 nos cortes, sendo o tratamento 
com óleo de coco o que mais se aproximou da relação n6/n3 indicada. Contudo, 
o uso do óleo coco na dieta de suínos em terminação pode proporcionar uma 
relação n6/n3 mais indicada para a alimentação humana. 
 
Palavras-chave: Qualidade da carne. Ômega 6. Ômega 3. Coco. Cártamo. 

TITLE: Effect of the use of carcass-modifying additives on finishing pig tissue 

composition 

Abstract 

The objective of this work was to evaluate changes in the fatty acid profile 
composition of swine tissues ending with the inclusion of vegetable oils (coconut 
and safflower) and ractopamine. Twenty four castrated males with an average 
weight of 70 kg were distributed in a randomized block design with four 
treatments and six replications. The variables analyzed were: sum of saturated 
and unsaturated fatty acids (SAGS and SAGI), unsaturated / saturated fatty acids 
ratio (ISN / SAT), sum of monounsaturated fatty acids (SAGMI), ω6 / ω3 and ω3 
/ ω6 ratio, ω6 and ω3 of bacon and loin cuts. There was a significant effect (p 
<0.05) on the performance data, omega 6 and 3 ratios in the cuts, and the 
coconut oil treatment was closest to the n6 / n3 ratio indicated. However, the use 
of coconut oil in the diet of finishing pigs may provide a better n6 / n3 ratio for 
human consumption. 
 
Effect of the use of carcass-modifying additives on finishing pig tissue 
composition 
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TÍTULO: Avaliação da macroalga Gracilariopsis tenuifrons em um sistema de 

aquicultura multitrófica com recirculação de água 

Resumo 

O uso de um sistema de aquicultura recirculante, integrando macroalgas, vem 
sendo utilizada como uma ferramenta para tornar os cultivos mais produtivos, 
sustentáveis e com menos risco para saúde dos animais. Diante desse contexto, 
o objetivo desse estudo foi verificar o desempenho de Gracilariopsis tenuifrons 
em um sistema de cultivo com Litopenaeus vannamei, utilizando recirculação de 
água. Para isso as espécies foram cultivadas durante 4 semanas, sendo 
avaliados os seus crescimentos e os parâmetros físico-químicos da água. Como 
resultados dos parâmetros ambientais, apenas as concentrações de NH4+ 
apresentaram valores distintos entre os compartimentos do sistema de cultivo. 
Os valores registrados foram mais elevados nos tanques de cultivo de camarão, 
sendo observadas reduções significativas nas saídas dos tanques das algas, 
para todos os períodos amostrais. Desta forma, o enriquecimento da água 
favoreceu o desenvolvimento da alga, com um aumento de sua biomassa na 
primeira semana (697,1 g.m-2 ± 20,9), além de taxas de crescimentos de até 
4,08 %.d-1 ± 0,38. O camarão não foi afetado pelo tipo de cultivo, sendo 
registrado uma evolução constante nos valores de biomassa, com taxa de 
sobrevivência de 100% ao final do experimento. Deste modo, podemos concluir 
que Gracilariopsis tenuifrons pode ser considerada uma boa candidata como 
integrante de cultivos consorciados com camarão, além de apresentar potencial 
como biorremediadora no tratamento de efluentes da carcinicultura. 

 
Palavras-chave: Algas marinhas. Recirculação. Biorremediação. 

TITLE: Evaluation of seaweed Gracilariopsis tenuifrons in a multitrophic 

recirculating aquaculture system 

Abstract 

 

The use of recirculating aquaculture system, integrating seaweeds, has been 
used as a tool to make cultivations more productive, sustainable and with less 
risk to animal health. Given this context, this study aimed to verify the 
performance of Gracilariopsis tenuifrons in a cultivation system with Litopenaeus 
vannamei, using water recirculation. To achieve that, the species were cultivated 
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during 4 weeks, being evaluated their growth and the physico-chemical 
parameters of water. Regarding the environmental parameters, only the NH4 + 
concentrations presented different values between the compartments of the 
culture system. The values recorded were higher in the shrimp cultivation tanks, 
with significant reductions in the seaweed tank outlets for all sampling periods. 
Thus, the enrichment of the water favored the seaweed development, with an 
increase of its biomass in the first week (697.1 gm-2 ± 20.9), besides growth rates 
of up to 4.08% .d-1 ± 0.38. The shrimp was not affected by the type of cultivation, 
being recorded a constant increase in the biomass values, with survival rate of 
100% at the end of the experiment. Therefore, we can conclude that 
Gracilariopsis tenuifrons can be considered a good candidate as part of 
intercropping cultivation with shrimp as well as having potential as a biofilter in 
the treatment of shrimp farming effluents. 

 
 
Keywords: Seaweeds. Recirculation. Bioremediation 
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TÍTULO: Avaliação do nível da infecção por parasitos gastrintestinais em 

caprinos 

Resumo 

O objetivo deste estudo foi avaliar a resposta de caprinos às infecções naturais 
por parasitos gastrintestinais em sistema de confinamento. Para isso foram 
utilizados 24 animais sem padrão racial definido, sendo duas condições sexuais 
(castrados – C – e inteiros –1) e duas fontes de fibra dietética (bagaço de cana 
de açúcar – B – e feno – F), divididos em quatro tratamentos. A contagem média 
de OPG dos animais variou entre 731,6 ovos/g a 3013,2 ovos/g. Ao comparar os 
valores de OPG entre os tratamentos T1B1 e T2BC pôde-se observar diferença 
significativa entre eles. Entretanto, T2BC, T3F1 e T4FC apresentaram resultados 
semelhantes. Com relação à contagem de oOPG, os animais que foram 
alimentados com bagaço de cana de açúcar tiveram a maior contagem, 
indicando os valores de 3145,9oocitos/g de fezes (T1B1) e 3545,8oocitos/g de 
fezes dos tratamentos (T2BC). Quando avaliada a porcentagem do volume 
globular (VG), observou-se diferença significativa (P<0,05) entre os animais 
mantidos nos diferentes tratamentos. Com relação ao FAMACHA©, 
independente do tratamento, a maioria dos animais foi classificada em F3 e F4, 
indicando anemia, porém sem ser relacionada ao parasitismo. Foram 
observados, além de ovos de trichostrongilídeos, ovos de Trichuris spp. Conclui-
se que o tipo de alimentação dos animais, independente da condição sexual, 
teve influência sobre a contagem de oOPG e o peso médio dos animais. 

 
Palavras-chave: Sistema de confinamento. Caprinocultura. Parasitose 

TITLE: EVALUATION OF GASTROINTESTINAL PARASITE INFECTION LEVEL 

IN GOATS 

Abstract 

The aim of this study was to evaluate the response of goats to natural infections 
by gastrointestinal parasites in containment system. Twenty-four animals without 
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defined racial pattern were used, being two sexual conditions (castrated - C - and 
uncastred - 1) and two sources of dietary fiber (sugarcane bagasse - B - and hay 
- F), divided into four treatments. . The average OPG count of the animals ranged 
from 731.6 eggs / g to 3013.2 eggs / g. When comparing the OPG values between 
T1B1 and T2BC treatments, a significant difference could be observed between 
them. However, T2BC, T3F1 and T4FC showed similar results. Regarding the 
oOPG count, the animals that were fed sugarcane bagasse had the highest 
count, indicating the values of 3145.9 oocytes / g of feces (T1B1) and 
3545.8oocytes / g of feces from treatments (T2BC). When the percentage of 
globular volume (PCV) was evaluated, a significant difference (P <0.05) was 
observed between the animals kept in the different treatments. Regarding 
FAMACHA ©, regardless of treatment, most animals were classified as F3 and 
F4, indicating anemia, but not related to parasitism. In addition to trichostrongylid 
eggs, Trichuris spp. It was concluded that the type of feeding, regardless of 
sexual condition, had an influence on oOPG count and mean weight of animals. 

 
Keywords: Containment System.Goat Raising.Parasitosis 
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TÍTULO: FATORES DE RISCO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO EM 

EMERGENCISTAS 

Resumo 

Objetivo: analisar a produção científica sobre o transtorno de estresse pós-
traumático e os fatores de risco vivenciados pelos profissionais que atuam em 
situações críticas e/ou de perigo à saúde. Método: trata-se de um estudo 
bibliográfico, tipo revisão integrativa. Buscaram-se artigos publicados nos 
últimos cinco anos disponíveis nos idiomas português, inglês ou espanhol, 
disponibilizados em texto completo, gratuitamente. Realizaram-se as pesquisas 
no Portal de Periódicos CAPES, nos meses de Maio a Julho de 2018, nas bases 
de dados CINAHL, MEDLINE, SCOPUS e WEB OF SCIENCE. Utilizou-se, para 
a construção da pergunta norteadora da pesquisa, a estratégia PICO. 
Apresentaram-se os resultados em forma de figuras. Resultados: encontraram-
se 1666 artigos, dos quais 1653 foram removidos após a aplicação dos critérios 
de exclusão, resultando em 13 artigos que constituíram a amostra. Constatou-
se que a maior incidência de publicações foi nos Estados Unidos, com uma 
parcela correspondente a 23,08% da amostra. Aponta-se que oito apresentavam 
um delineamento transversal e cinco, longitudinal. Conclusão: observou-se que 
os fatores de risco mais frequentes vivenciados pelos profissionais foram a 
exposição aos eventos traumáticos, a ameaça à vida ou à integridade física e o 
sexo biológico feminino. 
 
Palavras-chave: Transtornos de Estresse Pós-Traumáticos. Fatores de Risco. 

Emergência. 

TITLE: RISK FACTORS OF POST TRAUMATIC STRESS IN EMERGENTIALS 

Abstract 

Objective: To analyze the scientific production on posttraumatic stress disorder 
and the risk factors experienced by professionals working in critical situations and 
/ or health hazards. Method: This is a bibliographic study, integrative review type. 
We searched for articles published in the last five years available in Portuguese, 
English or Spanish, available in full text, free of charge. Searches were carried 
out on the CAPES Journals Portal from May to July 2018 in the CINAHL, 
MEDLINE, SCOPUS and WEB OF SCIENCE databases. For the construction of 
the guiding question of the research, the PICO strategy was used. The results 
were presented as figures. Results: 1666 articles were found, of which 1653 were 
removed after applying the exclusion criteria, resulting in 13 articles that 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 80 

 

constituted the sample. It was found that the highest incidence of publications 
was in the United States, with a portion corresponding to 23.08% of the sample. 
Eight were cross-sectional and five longitudinal. Conclusion: It was observed that 
the most frequent risk factors experienced by professionals were exposure to 
traumatic events, life threatening or physical integrity and female biological sex. 
 
Keywords: Posttraumatic Stress Disorders. Risk factors. Emergency. 
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TÍTULO: PRODUÇÃO DE LEITE FERMENTADO À PARTIR DE BACTÉRIAS 

PROBIÓTICAS MICROENCAPSULADAS E LIOFILIZADAS 

Resumo 

A microencapsulação de bactérias lácteas tem se mostrado uma técnica 
promissora para manter a viabilidade de microrganismos probióticos tanto nos 
produtos aos quais são adicionados, como durante sua passagem pelo trato 
gastrointestinal. Considerando o processo de microencapsulação, se os 
microrganismos se mantiverem metabolicamente estáveis no produto e 
sobreviverem à passagem pelo trato digestivo, eles podem apresentar efeitos 
benéficos à saúde humana. O objetivo deste trabalho foi encapsular bactérias 
lácteas probióticas podendo contem a adição (ou não) de culturas starter. As 
bactérias lácteas foram encapsuladas com alginato de sódio 2% e 
posteriormente foram submetidas à secagem utilizando o processo de 
liofilização. O mesmo processo foi aplicado as bactérias livres. As análises de 
vida útil foram realizadas com 7, 15, 30 e 45 dias de armazenamento sob 
refrigeração. Foram avaliados o pH, acidez e a viabilidade das bactérias lácteas. 
Todas as amostras analisadas obtiveram pH 4,6 no dia de sua fabricação. Já no 
fim da vida útil o pH variou de 3,8 a 4,5 para bactérias lácteas livres e 4,0 a 4,3 
para as bactérias lácteas encapsuladas. As bactérias lácteas livres 
apresentaram em média 0,52 % de acidez em ácido láctico e as bactérias lácteas 
encapsuladas 0,49 %. Em relação à viabilidade, todas as amostras 
apresentaram uma população em média de 108 UFC/mL, o que está acima do 
recomendado pela Instrução Normativa Brasileira. 
 
Palavras-chave: microencapsulação. bactérias probióticas liofilizaçãa 

TITLE: Production of fermented milk from microencapsulation and freeze-dried 

probiotic bacteria 

Abstract 

Microencapsulation of lactic acid bacteria has revealed a promising technique to 
keep viability of probiotic organisms in the products, as well as during them 
passage through the gastrointestinal conditions. Considering the 
microencapsulation process, if microorganisms remain metabolically stable in the 
product and survive passage through the digestive tract, they may have beneficial 
effects on human health. The objective of this research was to encapsulate two 
lactic acid bacteria (Bifidobacterium and Lactobacillus acidophilus) and compare 
their shelf life into the fermented milk with the same bacteria in free form. The 
dairy bacteria were encapsulated with 2% sodium alginate and subsequently 
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dried using the lyophilization process. The same process was applied to free 
bacteria. Shelf life analyzes were performed with 7, 15, 30 and 45 days of storage 
under refrigeration. The pH, acidity and viability of the dairy bacteria were 
evaluated. All samples analyzed had pH 4.6 on the day of manufacture. At the 
end of shelf life the pH ranged from 3,8 to 4,5 for free dairy bacteria and 4,0 to 
4,3 for encapsulated dairy bacteria. Free dairy bacteria showed 0.52% acidity in 
lactic acid and 0.49% encapsulated dairy bacteria. Regarding viability, all 
samples presented an average population of 108 CFU / mL, which is above the 
recommended by the Brazilian Normative Instruction. 
 
Keywords: Microencapsulation. lactic acid bacteria. freeze drying. 
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TÍTULO: PREVALÊNCIA DE DOENÇAS DE ORIGEM BACTERIANA E VIRAL 

EM PACIENTES COM HIV/AIDS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE CAICÓ - RN 

Resumo 

 

A infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é um problema de 
saúde pública. As infecções e as manifestações clínicas que ocorrem em uma 
fase mais avançada, ou seja, a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), 
ainda representam um problema de saúde pública de grande relevância na 
atualidade. O objetivo deste trabalho foi descrever as principais doenças virais e 
bacterianas adquiridas pelos pacientes soropositivos atendidos pelo Serviço de 
Assistência Especializada em HIV/AIDS de Caicó RN. Este é um estudo 
retrospectivo quanti-qualitativo de caráter documental realizado através da 
avaliação do prontuário de pacientes com sorologia positiva para o vírus HIV. O 
instrumento utilizado para obter os dados é um roteiro adaptado das fichas de 
atendimento ao paciente HIV positivo no SAE do município de Caicó-RN. Nosso 
estudo mostrou uma diversidade na prevalência das comorbidades e 
coinfecções que acometem a população estudada, destacando-se as infecções 
com prevenção disponíveis, como as pneumonias e a sífilis que foram as mais 
prevalentes. Este trabalho foi renovado a pedido do próprio serviço de 
atendimento especializado de Caicó RN, estando previsto o seu término para 
julho de 2020. 

 
 
Palavras-chave: Imunodefiência. Infecções. Assistência. 

TITLE: PREVALENCE OF BACTERIAL AND VIRAL DISEASES IN HIV / AIDS 

PATIENTS ATTENDED IN THE CAICÓ - RN SPECIALIZED CARE SERVICE 

Abstract 

Human Immunodeficiency Virus (HIV) infection is a public health problem. 
Infections and clinical manifestations that occur at a later stage, ie Acquired 
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Immunodeficiency Syndrome (AIDS), still represent a major public health 
problem today. The objective of this study was to describe the main viral and 
bacterial diseases acquired by seropositive patients treated by Caicó RN's HIV / 
AIDS Specialized Assistance Service. This is a quantitative and qualitative 
retrospective documentary study conducted through the evaluation of the medical 
records of patients with positive serology for the HIV virus. The instrument used 
to obtain the data is a script adapted from the HIV positive patient care records 
in the SAE of Caicó-RN. Our study showed a diversity in the prevalence of 
comorbidities and co-infections that affect the study population, highlighting the 
preventable infections available, such as pneumonia and syphilis that were the 
most prevalent. This work was renewed at the request of Caicó RN's own 
specialized service, and is expected to be completed by July 2020. 
 
Keywords: Immunodeficiency. Infections. Assistance. 
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TÍTULO: PREVALÊNCIA DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS EM 

PACIENTES COM HIV/AIDS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO 

ESPECIALIZADO DE CAICÓ RN 

Resumo 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é caracterizada pela 
diminuição quantitativa e qualitativa dos linfócitos T, fragilizando a atuação do 
sistema imunológico. O objetivo deste trabalho descrever o perfil demográfico, 
socioeconômico e a situação clínica dos pacientes atendidos pelo Serviço de 
Assistência Especializada em HIV/AIDS de Caicó RN, bem como, listar as 
medicações utilizadas por estes pacientes. Este é um estudo retrospectivo 
quanti-qualitativo, que foi submetido ao comitê de ética em pesquisa e aprovado. 
A pesquisa avaliou o prontuário de pacientes com sorologia positiva para o vírus 
HIV. O instrumento utilizado para obter os dados foi um roteiro adaptado das 
fichas de atendimento ao paciente HIV positivo no SAE do município de Caicó- 
RN. Observamos que o perfil epidemiológico da população acompanhada pelo 
SAE Caicó em sua maioria se configura em homens, solteiros, na faixa de 20-30 
anos, com baixa escolaridade, vivendo com menos de 1 salário mínimo. A 
maioria dos pacientes residia em Currais Novos RN e o provável modo infecção 
declarado foi a via sexual. Quanto ao status sorológico, observou-se que a 
grande maioria possuía alta viremia e baixo número de células CD4+ ao 
diagnóstico e quanto ao tratamento, metade dos pacientes utilizam o esquema 
3:1, composto de tenofovir, lamivudina e efavirenz. Este trabalho foi renovado a 
pedido do próprio serviço de atendimento especializado de Caicó RN, estando 
previsto o seu término para julho de 2020. 
 
Palavras-chave: Assistência. Coinfecção. Imunodeficiência 

TITLE: PREVALENCE OF INFECTOCONTAGIOUS DISEASES IN PATIENTS 

WITH HIV / AIDS CARED FOR IN THE CAICÓ RN SPECIALIZED CARE 

SERVICE 

Abstract 

Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) is characterized by a quantitative 
and qualitative decrease of T lymphocytes, weakening the performance of the 
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immune system. The objective of this study is to describe the demographic, 
socioeconomic profile and clinical situation of patients treated by Caicó RN 
Specialized Assistance in HIV / AIDS, as well as to list the medications used by 
these patients. This is a quantitative and qualitative retrospective study, which 
was submitted to the research ethics committee and approved. The research 
evaluated the medical records of patients with positive serology for the HIV virus. 
The instrument used to obtain the data was a script adapted from the HIV positive 
patient care records in the SAE of Caicó-RN. We observed that the 
epidemiological profile of the population followed by SAE Caicó is mostly in single 
men, aged 20-30 years, with low education, living with less than 1 minimum wage. 
Most of the patients lived in Currais Novos RN and the probable mode of infection 
declared was the sexual route. Regarding serological status, it was observed that 
the vast majority had high viremia and low number of CD4 + cells at diagnosis 
and for treatment, half of the patients use the 3: 1 regimen, consisting of tenofovir, 
lamivudine and efavirenz. This work was renewed at the request of Caicó RN's 
own specialized service, and is expected to be completed by July 2020 
 
Keywords: Assistance. Coinfection. Immunodeficiency 
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TÍTULO: Eficácia da lidocaína spray em relação à lidocaína em gel para alívio da 

dor durante a sondagem gastrintestinal 

Resumo 

Introdução: A dor é a primeira queixa de pacientes conscientes que precisam ser 
submetidos ao procedimento de sondagem nasogastrintestinal. Objetivo: 
comparar a eficácia do uso da lidocaína spray a 10% em relação à lidocaína em 
gel a 2% para alívio da dor durante a inserção da sonda gastrintestinal. 
Metodologia: é importante ressaltar que o plano de trabalho ainda se encontra 
em processo de construção, sendo a presente revisão integrativa a primeira 
etapa do estudo. . A busca na literatura foi realizada nas bases de dados e 
bibliotecas digitais indexadas a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): Medical 
Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Scientific Electronic 
Library Online (SCIELO) e o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação 
em Ciências da Saúde (LILACS). Foram utilizados os seguintes Descritores em 
Ciências da Saúde (DeCS): Intubação nasogástrica, avaliação da dor , 
procedimentos diagnósticos e anestésicos, cruzados com o operador booleano 
“AND”.Os critérios de inclusão foram: artigos publicados sobre a temática, nos 
idiomas português, inglês e espanhol. Foram excluídas apenas resumos e 
editoriais. Resultados: foram encontrados oito estudos sobre a temática, sendo 
37% são do tipo ensaio clínico duplo-cego randomizado, seguidos de 25% 
revisão sistemática e meta-análise.Conclusão: no procedimento de sondagem 
nasogastrointestinal, a lidocaína faz-se indispensável, sendo a eficácia da sua 
versão em spray no alívio da dor relatada pelos estudos. 
 
Palavras-chave: Intubação nasogástrica ; Avaliação da dor; Anestésicos. 

TITLE: Efficacy of lidocaine compared to gel lidocaine for the relief of pain during 

gastrointestinal probing. 

Abstract 

Introduction: Pain is the first complaint of conscious patients who need undergo 
the nasogastrintestinal probing procedure. Goal: To compare the effectiveness 
of 10% lidocaine spray use compared to lidocaine 2% gel for pain relief during 
insertion of the gastrointestinal tube. Methodology: It is important to emphasize 
that the work plan is still under construction, the present integrative review being 
the first stage of the study. . The literature search was performed in the databases 
and digital libraries indexed to Virtual Health Library (VHL): Medical Literature 
Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Scientific Electronic Library 
Online (SCIELO) and the Latin American and Caribbean Center for Health 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 88 

 

Sciences Information (LILACS). The following were used: Health Sciences 
Descriptors (DeCS): Intubation nasogastric, pain assessment, diagnostic and 
anesthetic procedures, crossed with the boolean operator “AND”. The inclusion 
criteria were: published articles on the theme, in Portuguese, English and 
Spanish. Have been deleted only abstracts and editorials. Results: eight studies 
were found. 37% are double-blind clinical trial followed by 25% systematic review 
and meta-analysis. In the nasogastrointestinal probing procedure, lidocaine is 
indispensable, the effectiveness of its spray version in pain relief reported by 
studies. 
 
Keywords: Nasogastric intubation; Pain assessment; Anesthetics. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA INTERFERÊNCIA IMEDIATA DA INTERVENÇÃO 

COM DUPLA TAREFA EM IDOSOS SAUDÁVEIS E COM 

COMPROMETIMENTO COGNITIVO LEVE: VARIÁVEIS CLÍNICAS E 

POSTUROGRÁFICAS 

Resumo 

 

Os idosos apresentam maior dificuldade para realização das atividades motoras 
e cognitivas, no entanto, não há tipos de tarefas e duração estabelecida que 
evidencie os efeitos imediatos para este treinamento. Com isso, o estudo tem 
como objetivo investigar a interferência imediata de uma proposta de intervenção 
com diferentes duplas tarefas cognitivo-motora e motora-motora sobre o 
equilíbrio de idosos. Foram utilizados oito questionários/testes, além da 
avaliação na plataforma de força, os sujeitos foram divididos, por randomização, 
em dois grupos, um grupo foi submetido a proposta de intervenção única com 
Tarefas Simples (TS) e o outro com Dupla Tarefa (DT), após a intervenção foram 
reavaliados. No que se refere aos dados sociodemográficos, avaliação motora, 
desempenho cognitivo e o auto relato de dificuldade para dupla tarefa, não houve 
diferença entre os grupos. Comparado ao teste simples, houve acréscimo do 
tempo de realização dos testes específicos. Após a intervenção o grupo DT 
manteve sua performance nos testes e apresentou melhora no desempenho 
cognitivo das atividades de fluência semântica, cálculo e figuras durante a 
posturografia, ao passo que o grupo TS demandou mais tempo para execução 
do TUG simples e motor e apresentou maior oscilação no controle postural na 
condição de olhos abertos, fluência semântica e figuras. Não houve diferença 
entre os grupos quanto ao auto relato da frequência de dificuldade para realizar 
dupla tarefa. 

 
 
Palavras-chave: Idoso. Funcionalidade. Postura. Cognição. 
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TITLE: EVALUATION OF IMMEDIATE INTERFERENCE OF DOUBLE TASK 

INTERVENTION IN HEALTHY ELDERLY AND WITH MILD COGNITIVE 

COMMITMENT: CLINICAL AND POSTURROGRAPHIC VARIABLES 

Abstract 

 

The elderly have greater difficulty to perform motor and cognitive activities, 
however, there are no types of tasks and established duration that evidence the 
immediate effects for this training. Thus, the study aims to investigate the 
immediate interference of an intervention proposal with different dual cognitive-
motor and motor-motor tasks on the balance of the elderly. Eight questionnaires 
/ tests were used, in addition to the evaluation on the force platform, the subjects 
were randomly divided into two groups, one group was submitted to a single 
intervention proposal with Simple Tasks (TS) and the other with Dual Task (DT). 
) after the intervention were reevaluated. Regarding sociodemographic data, 
motor assessment, cognitive performance and self-reported difficulty for double 
task, there was no difference between the groups. Compared to the simple test, 
there was an increase in the time to perform specific tests. After the intervention, 
the DT group maintained its performance in the tests and showed improvement 
in the cognitive performance of semantic fluency, calculus and figures during 
posturography, while the TS group demanded more time to perform simple and 
motor TUG and presented greater oscillation. in postural control in the condition 
of open eyes, semantic fluency and figures. There was no difference between 
groups regarding self-reported frequency of difficulty to perform double task. 

 
 
Keywords: Elderly. Functionality. Posture. Cognition. 
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TÍTULO: Frequência de síndrome metabólica em adolescentes com 

sobrepeso/obesidade 

Resumo 

 

Introdução: Na síndrome metabólica (SM), os indivíduos possuem maiores 
chances de desenvolver doenças cardiovasculares (DCV). Objetivo: Avaliar a 
prevalência de SM e seus componentes em adolescentes com excesso de peso, 
de acordo com o estado nutricional antropométrico. Metodologia: Trata-se de um 
estudo transversal com adolescentes de 10 a 19 anos com sobrepeso ou 
obesidade. Foram coletados e analisados dados antropométricos (peso, altura, 
Índice de Massa corporal e circunferência da cintura (CC), pressão arterial (PA) 
e bioquímicos (glicemia de jejum, HDL-c e triglicerídeos). Resultados: Avaliou-
se um total de 124 adolescentes, com maioria do sexo masculino (52,4%). 
Observou-se que 30,6% dos adolescentes apresentaram diagnóstico de SM. 
Registrou-se que os adolescentes com obesidade apresentaram maior 
prevalência de SM de acordo com as concentrações séricas de HDL-c (RP 0,89, 
IC 0,67-1,03), triglicerídeos (RP 1,06, IC 0,82-1,37), PA (RP 0,97, IC 0,74-1,26) 
e glicemia (RP 1,04, IC 0,79-1,36), quando comparados com os adolescentes 
com sobrepeso. Verificou-se que os adolescentes com 3 ou mais critérios para 
o diagnóstico da SM apresentaram maiores médias de CC (p=0,001), 
triglicerídeos (p=0,043), HDL-c (0,001) e glicemia de jejum (p=0,001). 
Conclusão: Encontrou-se uma elevada prevalência de SM, sendo mais evidente 
nos classificados com obesidade. Os adolescentes com SM, apresentaram 
maiores médias de CC, triglicerídeos, HDL-c e glicemia de jejum. 

 
 
Palavras-chave: Síndrome Metabólica. Obesidade. Adolescente. 

TITLE: Frequency of metabolic syndrome in overweight and obesity teenagers 

Abstract 
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Introduction: In metabolic syndrome (MS), individuals have higher chances to 
develop cardiovascular disease (CVD). Objective: The study aimed to evaluate 
the prevalence of MS and its components in overweight and obese adolescents, 
according to anthropometric nutritional status. Methodology: This is a cross-
sectional study involving overweight and obese adolescents aged 10 to 19. 
Anthropometric data (weight, height, body mass index and waist circumference), 
blood pressure and biochemical data (fasting glucose, HDL-c and triglycerides) 
were collected and analyzed. Results: A total of 124 individuals were evaluated, 
mostly males (52.4%). It was observed that 30.6% of adolescents had 3 or more 
criteria for MS. Obese adolescents were found to have a higher prevalence of 
MS according to serum concentrations HDL (PR 0.89, CI 0.67-1.03), triglycerides 
(PR 1.06, CI 0.82-1,37), BP (PR 0.97, CI 0.74-1.26) and fasting glucose (PR 1.04, 
CI 0.79-1.36), when compared with overweight adolescents. Adolescents with 3 
or more criteria for the diagnosis of MS had higher mean WC (p = 0.001), 
triglycerides (p = 0.043), HDL-c (0.001) and fasting glucose (p = 0.001). 
Conclusion: It was found a high prevalence of adolescents with MS, being more 
evident in those classified with obesity. Adolescents diagnosed with MS had 
higher mean waist circumference, triglycerides, HDL-c and fasting blood glucose. 

 
 
Keywords: Metabolic Syndrome. Obesity. Adolescent. 
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TÍTULO: Avaliação dos polimorfismos rs1801516 e rs664143 do gene ATM e 

rs1042522 do gene TP53 como marcadores moleculares prognósticos do 

carcinoma epidermóide de laringe 

Resumo 

O Câncer de Cabeça e Pescoço, cujo tipo histológico mais comum é o 
Carcinoma Epidermóide (CE), possui uma incidência mundial alta e, mesmo 
tendo ocorrido significativos avanços no diagnóstico e tratamento de pacientes 
com CE, o prognóstico permanece ruim. A radioterapia, sendo um tratamento 
conservativo, é amplamente utilizado, porém, os pacientes apresentam 
diferentes respostas ao tratamento, influenciando em sua sobrevida, tal 
diferença decorre de possíveis variações genéticas que influenciam a resposta 
radioterápica. Assim, o presente trabalho objetivou avaliar a relação dos 
polimorfismos ATM rs1801516 e rs664143 e TP53 rs1042522 com o prognóstico 
dos pacientes com CE de laringe, por meio da ocorrência da recidiva local e 
pelas sobrevidas livre de doença local e doença específica. O material utilizado 
nesse estudo foi coletado de 101 pacientes de CE de laringe tratados no Serviço 
de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital Heliópolis. O DNA foi extraído das 
amostras de sangue dos participantes pelo método salting-out e foi utilizado para 
a genotipagem dos polimorfismos por PCR-RFLP. Os polimorfismos ATM 
rs1801516 e rs664143 e TP53 rs1042522 não apresentaram resultados 
significativos para a associação com recidiva geral, recidiva local e óbito. 
Conclui-se, assim, que tais achados podem fornecer informações adicionais aos 
poucos estudos que avaliaram marcadores moleculares de prognóstico em 
pacientes com CE laringe, reforçando seu potencial como preditor prognóstico. 
 
Palavras-chave: Prognóstico; Carcinoma de Células Escamosas; Polimorfismo 

Genético. 

TITLE: Evaluation of rs1801516 and rs664143 polymorphisms of the ATM gene 

and rs1042522 polymorphism of the TP53 gene as prognostic molecular markers 

of laryngeal squamous cell carcinoma 

Abstract 

Head and neck cancer, whose most common histological type is squamous cell 
carcinoma (SCC), has a high worldwide incidence and, despite significant 
advances in the diagnosis and treatment of patients with SCC, the prognosis 
remains poor. Radiotherapy, being a conservative treatment, is widely used, but 
patients have different responses to treatment, influencing their survival, such 
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difference is due to possible genetic variations that influence the radiotherapy 
response. Thus, the present study aimed to evaluate the relation of the ATM 
rs1801516 and rs664143 and TP53 rs1042522 polymorphisms with the 
prognosis of patients with laryngeal SCC by local recurrence and by disease-free 
and disease-specific survival. The material used in this study was collected from 
101 laryngeal SCC patients treated at the Serviço de Cirurgia de Cabeça e 
Pescoço do Hospital Heliópolis. DNA was extracted from the participants' blood 
samples by the salting-out method and was used for PCR-RFLP genotyping of 
the polymorphisms. The ATM rs1801516 and rs664143 polymorphisms and 
TP53 rs1042522 polymorphism did not show significant results for the 
association with general and local recurrence and death. It is concluded, 
therefore, that these findings may provide additional information to the few 
studies that evaluated molecular prognostic markers in patients with laryngeal 
SCC, reinforcing its potential as a prognostic predictor. 
 
Keywords: Prognosis;Carcinoma, Squamous Cell;Polymorphism, Genetic. 
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TÍTULO: Há associação entre cognição e tempo de execução na dupla tarefa em 

idosos? 

Resumo 

 

Introdução: Com o envelhecimento, ocorre declínio de respostas necessárias 
para realização de atividades do cotidiano, aumentando assim, as limitações 
funcionais. A interferência motora cognitiva é uma tarefa motora e uma cognitiva 
que são realizadas de forma simultânea. Para realizar estas atividades os idosos 
apresentam maior dificuldade, e o seu treinamento pode favorecer a marcha, 
equilíbrio e cognição. Objetivo: Descrever e associar a função cognitiva e dupla 
tarefa em idosos na cidade de Santa Cruz, Rio Grande do Norte. Métodos: Foram 
utilizados 5 questionários/testes para avaliação da tarefa motora e cognitiva: 
Ficha de caracterização do perfil sócio demográfico e de dados relevantes dos 
participantes; Prova Cognitiva de Leganés (PCL); Figure-of-eight walking Test 
(F8W); Timed Up and Go (TUG) e Dual-Tasking Questionnaire. Resultados: 
Foram avaliados 42 idosos. No que se refere a relação do tempo de execução 
da dupla tarefa com a Prova Cognitiva de Leganés. Conclusões: A função 
cognitiva não se associa com o tempo de execução da dupla tarefa, neste 
estudo.  

 
 
Palavras-chave: Palavras chaves: Idoso. Funcionalidade. Cognição. 

TITLE: Is there a relationship between cognition and execution time in the dual 

task in the elderly? 

Abstract 

Introduction: With aging, there is a decline in responses needed to perform daily 
activities, thus increasing functional limitations. Cognitive motor interference is a 
motor and a cognitive task that are performed simultaneously. To perform these 
activities, the elderly have greater difficulty, and their training may favor gait, 
balance and cognition. Objective: To describe and associate the cognitive 
function and dual task in the elderly in Santa Cruz, Rio Grande do Norte. 
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Methods: Five questionnaires / tests were used to assess the motor and cognitive 
task: Characterization form of the socio-demographic profile and relevant data of 
the participants; Leganés Cognitive Test (PCL); Figure-of-eight walking Test 
(F8W); Timed Up and Go (TUG) and Dual-Tasking Questionnaire. Results: Forty-
two elderly people were evaluated. Regarding the relationship of the execution 
time of the double task with the Leganés Cognitive Proof. Conclusions: Cognitive 
function is not associated with the execution time of the double task in this study. 
 
Keywords: Keywords: Elderly. Functionality. Cognition. 
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TÍTULO: Conservadorismo cromossômico e mapeamento in situ do DNAr em 

Pareques acuminatus (Perciformes, Sciaenidae) do litoral do Rio Grande do 

Norte 

Resumo 

A família Sciaenidae, apesar de diversa, apresenta dados citogenéticos de suas 
espécies ainda escassos, em particular, aqueles referentes à dinâmica de 
sequências repetitivas através de hibridização in situ com fluorescência (FISH). 
Entre seus representantes recifais, destaca-se Pareques acuminatus com larga 
distribuição em regiões costeiras do Atlântico Ocidental e muito utilizado na 
aquariofilia. Visando contribuir com dados citogenéticos que possam estimar 
padrões da evolução cromossômica da família, realizou-se análises através de 
técnicas citogenéticas clássicas e hibridização in situ com fluorescência (FISH). 
A espécie apresentou 2n=48 cromossomos, formado por elementos 
acrocêntricos. Blocos heterocromáticos distribuídos nas regiões centroméricas 
dos cromossomos. Sítios Ag-RONs/CMA+/DAPI- exclusivamente na região 
pericentromérica do braço longo do par 2, coincidentes com os sítios DNAr 18S. 
Os sítios DNAr 5S, localizados no par 1, apresentaram uma condição 
heterozigota singular, onde em um dos homólogos ocupava posição 
centromérica, enquanto no outro, posição pericentromérica no braço longo. Os 
padrões citogenéticos obtidos são coincidentes com outras espécies da família 
e indicam condições simplesiomórficas compartilhadas entre os grupos. A 
variação estrutural dos sítios DNAr 5S sugere uma condição transitória derivada 
de um evento de inversão paracêntrica. Análises adicionais nesta e em outras 
populações da espécie, permitirão estimar possíveis consequências evolutiva 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Citogenética de peixes; Peixe-anteninha; 

pescadas; DNA 

TITLE: Chromosomal conservatism and in situ mapping of rDNA in Pareques 

acuminatus (Perciformes, Sciaenidae) from Rio Grande do Norte coast 

Abstract 

The Sciaenidae family, although diverse, presents cytogenetic data of its still 
scarce species, in particular those referring to repetitive sequence dynamics 
through fluorescence in situ hybridization (FISH). Among its reef representatives, 
stands out Pareques acuminatus with wide distribution in western Atlantic coastal 
regions and widely used in aquarium. In order to contribute with cytogenetic data 
that can estimate patterns of family chromosomal evolution, analyzes were 
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performed using classical cytogenetic techniques and fluorescence in situ 
hybridization (FISH). The species presented 2n = 48 chromosomes, formed by 
acrocentric elements. Heterochromatic blocks distributed in the centromeric 
regions of chromosomes. Ag-RONs / CMA + / DAPI- sites exclusively in the 
pericenteric region of the long arm of pair 2, coincident with the 18S rDNA sites. 
The 5S rDNA sites, located in par 1, presented a unique heterozygous condition, 
in which one of the homologues occupied centromeric position, while in the other, 
pericentromeric position in the long arm. The obtained cytogenetic patterns are 
coincident with other species of the family and indicate simpleomomorphic 
conditions shared between the groups. The structural variation of the 5S rDNA 
sites suggests a transient condition derived from a paracentric inversion event. 
Further analysis on this and other populations of the species will allow to estimate 
possible evolutionary consequences. 
 
Keywords: Fish cytogenetics; Antenna fish; hake; RDNA; polymorphism 
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TÍTULO: PREVALÊNCIA DE DOENÇAS DE ORIGEM FÚNGICA E 

PROTOZOÁRICA EM PACIENTES COM HIV/AIDS ATENDIDOS NO SERVIÇO 

DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE CAICÓ - RN 

Resumo 

Considerada uma pandemia devastadora de enorme extensão, o Vírus da 
Imunodeficiência Humana (HIV) e a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
(AIDS), tem sido responsável um grande número de mortes no mundo. A 
síndrome é caracterizada pela diminuição quantitativa e qualitativa dos linfócitos 
T, fragilizando a atuação do sistema imunológico o que torna os indivíduos 
suscetíveis a infecções por microrganismos oportunistas. Este trabalho busca 
identificar as principais doenças fúngicas e protozooses prevalentes nos 
pacientes soropositivos do município de Caicó e região atendidos pelo Serviço 
de Assistência Especializada de Caicó - RN. Para coleta dos dados foram 
analisados os prontuários dos pacientes do SAE em Caicó que assinaram o 
termo de consentimento livre e esclarecido. Observamos que dentre os 
participantes da pesquisa, 18,42% foram acometidos por infecções fúngicas, 
enquanto 7,89% dos pacientes foram infectados por protozoários . Dentre as 
infecções fúngicas encontradas, a candidíase foi a mais prevalente acometendo 
13,15% dos 38 participantes, enquanto dentre as infecções por protozoários 
prevaleceu a neurotoxoplasmose. Tendo em vista que o SAE de Caicó é 
referência para a cidade e regiões adjacentes torna-se importante destacar a 
prevalência da candidíase e da toxoplasmose, uma vez que, essas patologias 
relacionam-se com o aumento da carga viral do HIV e consequente decréscimo 
da imunidade, ressaltando assim, a importância da adesão a terapia 
antiretroviral. 
 
Palavras-chave: Fungos, Coinfecção, Imunodeficiência 

TITLE: PREVALENCE OF FUNGAL AND PROTOZOARIC DISEASES IN HIV / 

AIDS PATIENTS FOLLOWED AT THE SPECIALIZED HEALTHCARE SERVICE 

IN CAICÓ-RN 

Abstract 
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Considered to be a devastatingly large pandemic, Human Immunodeficiency 
Virus (HIV) and Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) have been 
responsible for a large number of deaths worldwide. The syndrome is 
characterized by the quantitative and qualitative decrease of T lymphocytes, 
weakening the immune system action, which makes individuals susceptible to 
opportunistic microorganism infections. This paper aims to identify the main 
fungal diseases and protozooses prevalent in seropositive patients in Caicó 
municipality and region treated by Caicó Specialized Assistance Service - RN. 
For data collection, the medical records of the SAE patients in Caicó who signed 
the free and informed consent form were analyzed. Among the research 
participants, 18.42% were affected by fungal infections, while 7.89% of the 
patients were infected with protozoa. Among the fungal infections found, 
candidiasis was the most prevalent, affecting 13.15% of the 38 participants, while 
among the protozoan infections, neurotoxoplasmosis prevailed. Considering that 
Caicó SAE is a reference for the city and surrounding regions, it is important to 
highlight the prevalence of candidiasis and toxoplasmosis, since these 
pathologies are related to the increase of HIV viral load and consequent decrease 
of emphasizing the importance of adherence to antiretroviral therapy. 
 
Keywords: Fungi, Coinfection, Immunodeficiency 
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TÍTULO: Inserção da sonda gastrintestinal: complicações durante o 

procedimento. 

Resumo 

 

Introdução: o procedimento de sondagem nasogastrintestinal consiste na 
inserção de um tubo por meio da narina do paciente, percorrendo e estômago 
ou intestino, dependendo de sua indicação. O procedimento é julgado tanto pela 
equipe de saúde quanto pelos pacientes como um dos mais dolorosos e 
angustiantes realizados pelos serviços de saúde. Objetivo: elencar as possíveis 
complicações durante a inserção da sonda gastrintestinal. Metodologia: trata-se 
de uma revisão de literatura, correspondente a primeira etapa do projeto 
“Aspectos relacionados à dor em pacientes submetidos à sondagem 
gastrintestinal: um ensaio clínico”.A revisão ocorreu na Medical Literature 
Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Web of Science, SciVerse 
Scopus (Scopus), Cumulative Index to Nursing and Allied Health (CINAHL) e 
Public Medline (PubMed). Foram encontrados 428 estudos, destes 5 foram 
inseridos na revisão após a aplicação dos critérios de exclusão e inclusão. 
Discussão e resultados: inicialmente quatro complicações que ocorrem durante 
o procedimento foram citadas pelos estudos, são elas: dor, vômitos, epistaxe e 
engasgos. Conclusão: foi constatado ainda que a dor é a principal complicação, 
estando presente em uma maior quantidade de estudos sendo expressado não 
só pelo paciente, bem como pela percepção de profissionais de saúde. 

 
 
Palavras-chave: Intubação Gastrointestinal. Vômito. Dor. Epistaxe. 

TITLE: GASTRINTESTINAL PROBE INSERTION: COMPLICATIONS DURING 

THE PROCEDURE. 

Abstract 

Introduction: the nasogastrintestinal probing procedure consists of the insertion 
of a tube through the patient's nostril, traversing the stomach and intestine, 
depending on its indication. The procedure is judged both by the health team and 
by the patients as one of the most painful and distressing ones performed by the 
health services. Objective: to indicate the possible complications during insertion 
of the gastrointestinal probe. Methodology: this is a literature review, 
corresponding to the first stage of the project "Aspects related to pain in patients 
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submitted to gastrointestinal probing: a clinical trial". The review took place in the 
Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Web of 
Science, SciVerse Scopus (Scopus), Cumulative Index to Nursing and Allied 
Health (CINAHL) and Public Medline (PubMed). A total of 428 studies were 
found, of which 4 were included in the review after the application of exclusion 
and inclusion criteria. Discussion and results: initially four complications that 
occurred during the procedure were mentioned by the studies, they are: pain, 
vomiting, epistaxis and gagging. Conclusion: it was also observed that pain is the 
main complication, being present in a greater number of studies being expressed 
not only by the patient, but also by the perception of health professionals. 
 
Keywords: Intubation, gastrointestinal. Vomiting. Pain. Epistaxis. 
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TÍTULO: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA 

TUBERCULOSE NO MUNICÍPIO DE NATAL/RN 

Resumo 

 

Este estudo tem como objetivo analisar a estrutura do serviço de saúde e as 
ações realizadas analisar a estrutura do serviço de saúde e as ações realizadas 
pelos profissionais de saúde relacionadas ao programa de Tuberculose. 
descritivo, de abordagem quantitativa, com referencial teórico metodológico a 
Avaliação em Saúde de Donabedian. Foi realizado nas Unidades de Saúde da 
Atenção Primária do município de Natal. Após cálculo para populações finitas, 
obteve-se a amostra de 96 enfermeiros. A coleta de dados ocorreu entre 
novembro de 2017 a fevereiro de 2018, através de um questionário 
semiestruturado. Os dados foram analisados através do programa Statistical 
Package for the Social Sciences versão 22.0 IBM, utilizando-se estatística 
descritiva em números absolutos e relativos. Foi verificado que entre os 
profissionais que trabalham com tuberculose na Atenção Primaria à Saúde 
municipal na visão dos participantes, há destaque dos enfermeiros na atuação 
no programa; que na grande maioria das unidades de saúde nas quais os 
participantes trabalham não possui local específico para atendimento do 
sintomático respiratório e do portador de tuberculose e consultórios arejados e 
que a maioria dos profissionais participou de capacitações e se sentem 
capacitados em fornecer orientações sobre a doença. 

 
 
Palavras-chave: Tuberculose. Avaliação em saúde. Atenção Primária à Saúde. 

TITLE: IMPLEMENTATION OF THE TUBERCULOSIS CONTROL PROGRAM 

IN NATAL/RN 

Abstract 
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This study aims to analyze the structure of the health service and the actions 
taken to analyze the structure of the health service and the actions performed by 
health professionals related to the Tuberculosis program. This is a descriptive, 
quantitative approach, with a methodological theoretical framework to the 
Donabedian Health Assessment. It was held at the Primary Care Health Units of 
the city of Natal. After calculating for finite populations, a sample of 96 nurses 
was obtained. Data collection took place between November 2017 and February 
2018, through a semi-structured questionnaire. Data were analyzed using IBM 
Statistical Package for Social Sciences version 22.0, using descriptive statistics 
in absolute and relative numbers. It was found that among the professionals who 
work with tuberculosis in Primary Health Care in the municipal view of the 
participants, there is a highlight of nurses in acting in the program; that in the vast 
majority of health units in which participants work there is no specific place to 
care for the symptomatic respiratory and tuberculosis patients and ventilated 
offices and that most professionals participated in training and feel able to provide 
guidance on the disease. 

 
 
Keywords: Tuberculosis. Health assessment. Primary Health Care. 
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TÍTULO: Avaliação da dor de indivíduos com queixas persistentes no retropé 

Resumo 

Objetivos: Avaliar a dor de indivíduos com queixas persistentes no retropé; 
Aplicar a escala visual analógica de dor em indivíduos com queixas persistentes 
no retropé; Compreender os locais anatômicos do pé onde as queixas desses 
doentes são mais frequentes; Associar a teoria com a prática em pesquisa com 
relevância clínica. Metodologia: Estudo clínico, controlado, randomizado e duplo 
cego, com amostra de 66 pacientes com diagnóstico de dor persistente no 
retropé, onde o grupo chinelo customizado (CC) (n=34) recebeu um chinelo de 
tira customizado com peças podais e cobertura em couro sintético bege 
perfurado. O grupo chinelo liso (CL) (n=32) recebeu um chinelo de tira coberto 
com couro sintético bege perfurado, idêntico ao utilizado pelo grupo intervenção, 
porém sem as peças corretivas. Resultados e Discussão: O grupo CC melhorou 
a dor sentida pela manhã em comparação com o grupo CL, através da variável 
EVA. Quanto a satisfação dos dois grupos com relação ao tratamento utilizado, 
observou-se que o grupo CC apresentou maior satisfação comparado ao grupo 
CL. Conclusão: As palmilhas posturais adaptadas em chinelos como forma de 
tratamento durante 12 semanas para dores persistentes no retropé, foram 
efetivas na melhora da dor. 
 
Palavras-chave: Palavras chave: Fisioterapia. Reumatologia. Dor. Palmilhas. 

TITLE: Pain assessment of individuals with persistent complaints in the hindfoot. 

Abstract 

Objectives: To evaluate the pain of individuals with persistent hindfoot 
complaints; Apply the visual analogue pain scale to individuals with persistent 
hindfoot complaints; Understand the anatomical sites of the foot where 
complaints of these patients are most frequent; Associate theory with practice 
with clinical relevance research. Methodology: A randomized, controlled, double-
blind clinical study with a sample of 66 patients diagnosed with persistent hindfoot 
pain, where the custom flip-flop (CC) group (n = 34) received a custom-designed 
flip-flop flip-flop. perforated beige synthetic leather. The flat slipper (CL) group (n 
= 32) received a strip slipper covered with perforated beige synthetic leather, 
identical to the one used by the intervention group, but without the corrective 
pieces. Results and Discussion: The CC group improved the morning pain 
compared to the CL group by the VAS variable. Regarding the satisfaction of both 
groups regarding the treatment used, it was observed that the CC group 
presented higher satisfaction compared to the CL group. Conclusion: Postural 
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insoles adapted to flip-flops as a 12-week treatment for persistent hindfoot pain 
were effective in improving pain. 
 
Keywords: Keywords: Physiotherapy. Rheumatology. Pain. Insoles. 
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TÍTULO: Efeito de diferentes técnicas de limpeza da zircônia após a 

contaminação com saliva na resistência de união à dentina. 

Resumo 

 

Objetivo: Avaliar o efeito de diferentes métodos de descontaminação de 
cerâmicas de zircônia contaminadas por saliva na resistência de união à dentina 
após duas estratégias de cimentação. Metodologia: Coroas de dentes bovinos 
(N=144) foram incluídas em resina acrílica quimicamente ativada e a face 
vestibular lixada (#220, #400, #600) para expor dentina. Cilindros de zircônia Vita 
In-Ceram-YZ 2000 20/19 (Ø=3,4mm, h=4mm) foram confeccionados (N=144) e 
sinterizados. Os cilindros e dentes foram divididos aleatoriamente em 12 grupos 
(n=12) de acordo com os fatores: “métodos de limpeza: Sem contaminação, 
Contaminação por saliva sem limpeza, Ivoclean, água, Óxido de Alumínio, Álcool 
Isopropilico” e “Estratégia de cimentação: Single Bond Universal (SBU) + 
Cimento resinoso RelyX Ultimate e Silicatização + SBU+ RelyX Ultimate”. Os 
cilindros foram limpos e cimentados de acordo com seus grupos, sendo 
posicionados e pressionados sobre a dentina (750g). A interface foi 
fotopolimerizada (1200 mW/cm2) em 4 direções por 20s sob pressão e 20s sem 
carga. As amostras ainda serão termocicladas (10.000 ciclos, 5/55°C, 30s) e 
submetidas ao ensaio de cisalhamento (50KgF, 1mm/min). Os dados (MPa) 
serão analisados sob ANOVA (2 fatores) e teste de Tukey (5%). Análises das 
superfícies fraturadas e molhabilidade também serão feitas. Resultados: Os 
resultados ainda não foram obtidos, sendo necessária a conclusão de etapas da 
metodologia e posterior ensaio de cisalhamento e análises complementares. 

 
 
Palavras-chave: Zircônia. Cisalhamento. Descontaminação. 

TITLE: Effect of different cleaning methods and zirconia cementation strategy 

after saliva contamination on dentin bond strength. 

Abstract 
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Objective: To evaluate the effect of different decontamination methods of saliva 
contaminated zirconia ceramics on dentin bond strength after two cementation 
strategies. Methods: Bovine teeth had their roots sectioned and the crowns 
included in acrylic resin (N = 144) and sanded buccal face (#220, #400, #600) to 
expose dentin. Vita In-Ceram-YZ 2000 20/19 zirconia cylinders (Ø = 3.4mm, h = 
4mm) were made (N = 144) and sintered. The cylinders and teeth were randomly 
divided into 12 groups (n = 12) according to the factors: “Cleaning Methods”: (No 
Contamination, No Clean, Saliva Contamination, Ivoclean, Water, Aluminum 
Oxide, Isopropyl Alcohol) and “Cementation Strategy”: (Universal Single Bond 
(SBU) + RelyX Ultimate Resin Cement and Silicate + SBU + RelyX Ultimate) The 
cylinders were cemented according to their groups, being positioned and pressed 
on the dentin (750g). The interface was light cured (1200 mW/cm2) in 4 directions 
for 20s under pressure and 20s without load. The samples will still be 
thermocycled (10,000 cycles, 5/55 °C, 30s) and subjected to the shear test 
(50KgF, 1mm/min). Data (MPa) will be analyzed under ANOVA (2 factors) and 
Tukey test (5%). Analysis of fractured surfaces and wettability will also be done. 
Results: The results have not yet been obtained, requiring the completion of 
methodology steps and subsequent shear testing and complementary analysis. 

 
 
Keywords: Zirconia. Shearing. Decontamination 
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TÍTULO: Medidas de controle de infecção do Micobacterium tuberculosis em um 

Hospital Escola 

Resumo 

Objetiva-se com esse estudo analisar as medidas de controle de infecção do 
Mycobacterium tuberculosis em um Hospital Escola. Tratar-se-á de uma 
pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa, com ênfase na análise de 
medidas de proteção de controle de infecção de tuberculose, com referencial 
teórico-metodológico as medidas de controle em instituições de saúde do 
Ministério da Saúde. Neste estudo serão analisadas as medidas administrativas, 
de controle ambiental e proteção respiratória. O estudo será realizado no 
Hospital Universitário de Natal/RN, tendo como população os profissionais de 
saúde que atuam neste hospital. Após parecer favorável do Comitê de Ética e 
Pesquisa, será agendada a coleta de dados. Serão considerados os aspectos 
éticos, incluindo-se a confidencialidade, sigilo, e privacidade durante a coleta de 
dados. Para análise dos dados será considera a estatística descritiva e 
inferencial. Os dados serão analisados pelo Statistical Package for Social 
Sciences versão 22.0. Atualmente, o estudo encontra-se na etapa de revisão da 
literatura sobre a implementação das medidas de controle de infecção nos 
serviços de saúde. Espera-se que os resultados tragam informações que 
possam auxiliar os serviços e profissionais de saúde no que tange a organização 
quanto às ações de controle de infecção da TB, quanto ao cenário hospitalar. 
 
Palavras-chave: Tuberculose. Controle de Infecção. Serviços de Saúde. 

TITLE: Micobacterium tuberculosis infection control measures in a teaching 

hospital 

Abstract 

 

The objective of this study is to analyze the infection control measures of 
Mycobacterium tuberculosis in a teaching hospital. This will be a descriptive 
research with a quantitative approach, with emphasis on the analysis of protective 
measures to control tuberculosis infection, with theoretical and methodological 
framework the control measures in health institutions of the Ministry of Health. In 
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this study will be administrative, environmental control and respiratory protection 
measures were analyzed. The study will be conducted at the University Hospital 
of Natal / RN, having as population the health professionals who work in this 
hospital. After a favorable opinion of the Ethics and Research Committee, data 
collection will be scheduled. Ethical aspects will be considered, including 
confidentiality, confidentiality, and privacy during data collection. For data 
analysis will be considered descriptive and inferential statistics. Data will be 
analyzed by Statistical Package for Social Sciences version 22.0. Currently, the 
study is in the literature review stage on the implementation of infection control 
measures in health services. The results are expected to provide information that 
may help the services and health professionals regarding the organization 
regarding TB infection control actions, regarding the hospital scenario. 

 
 
Keywords: Tuberculosis. Infection Control. Health services. 
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TÍTULO: HÁ ASSOCIAÇÃO ENTRE DESEMPENHO EM DUPLA TAREFA E 

MOBILIDADE EM IDOSOS? 

Resumo 

Introdução: O aumento da população idosa vem ocorrendo de forma muito rápida 
e progressiva no Brasil. O processo de envelhecimento tem influência de 
diversos fatores como o fator social, econômico, político e individual. Durante a 
senescência ocorrem diversas alterações fisiológicas referentes ao equilíbrio, 
marcha, força muscular, acuidade visual e propriocepção do indivíduo, o que tem 
forte ligação à predominância de quedas de idosos. Nesse sentido, idosos 
quando são solicitados a realizar uma dupla tarefa relatam sentir maiores 
dificuldades na manutenção do equilíbrio. Objetivo: Descrever e associar a 
mobilidade de idosos com desempenho em dupla tarefa. Métodos: Os sujeitos 
do estudo passaram por uma avaliação inicial, seguida de avaliação motora 
através do Short Physical Performance Battery (SPPB), logo depois passaram 
pela avaliação do desempenho em dupla tarefa através do Dual-Tasking 
Questionnaire, Figure-of-eight walking Test e Timed Up and Go. Resultados e 
discussões: Foram avaliados 42 idosos de ambos os sexos. Nesse estudo a 
mobilidade se associou ao tempo de execução de dupla tarefa de forma 
negativa, isto é, idosos com pontuações mais baixas no SPPB passavam um 
maior intervalo de tempo para realizar a atividade de dupla tarefa. Conclusão: 
Foi verificada associação entre mobilidade de idosos e desempenho em dupla 
tarefa motora-motora e motora-cognitiva em dois testes de mobilidade. 
 
Palavras-chave: Equilíbrio postural. Envelhecimento. Funcionalidade. 

TITLE: IS THERE AN ASSOCIATION BETWEEN DOUBLE TASK 

PERFORMANCE AND MOBILITY IN ELDERLY? 

Abstract 

 

Introduction: The increase in the elderly population has been occurring very 
rapidly and progressively in Brazil. The aging process is influenced by several 
factors such as social, economic, political and individual factors. During 
senescence there are several physiological changes related to balance, gait, 
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muscle strength, visual acuity and proprioception of the individual, which is 
strongly linked to the predominance of falls in the elderly. In this sense, the elderly 
when asked to perform a double task report feeling greater difficulties in 
maintaining balance. Objective: To describe and associate the mobility of elderly 
with dual task performance. Methods: The study subjects underwent an initial 
assessment, followed by motor assessment through the Short Physical 
Performance Battery (SPPB), and then underwent dual-task performance 
assessment using the Dual-Tasking Questionnaire, Figure-of-eight walking Test. 
and Timed Up and Go. Results and discussions: Forty-two elderly men and 
women were evaluated. In this study, mobility was negatively associated with 
double task execution time, that is, older people with lower SPPB scores spent a 
longer time to perform the dual task activity. Conclusion: Association between 
mobility of the elderly and performance in dual motor-motor and cognitive-motor 
tasks was verified in two mobility tests. 

 
 
Keywords: Postural balance. Aging. Functionality. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 113 

 

CÓDIGO: SB0116 

AUTOR: GEORGE LEANDRO RAMOS FERREIRA 

ORIENTADOR: CICERO FLAVIO SOARES ARAGAO 

 

 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA PARA 

QUANTIFICAÇÃO DE COCRISTAIS DO ÁCIDO CINÂMICO ATRAVÉS DA 

CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ULTRA EFICIÊNCIA (CLUE) 

Resumo 

O ácido cinâmico é uma substância de origem natural originada do metabolismo 
secundário de plantas, e apresenta diversas atividades biológicas como: 
antioxidante, antimicrobiana, antitumoral, hepatoprotetora, cardioprotetora, 
dentre outras atividades. Entretanto, sua utilização como fármaco é limitada 
devido à sua baixa hidrossolubilidade, necessitando de técnicas que aumentem 
a sua solubilidade. A cocristalização é uma técnica simples e barata que se 
apresenta promissora para aumentar a solubilidade de fármacos. Entretanto, são 
necessárias técnicas analíticas para o doseamento do ácido cinâmico presente 
nos cocristais. Assim, través da técnica cromatografia líquida de ultra eficiência, 
foi desenvolvido e validado uma metodologia analítica para o doseamento de 
ácido cinâmico presente em cocristais junto aos coformadores cafeína, 
nicotinamida e tiamina. O método apresentou tempo de análise 
consideravelmente rápido (5 min), mantendo os parâmetros de adequabilidade 
dentro dos valores aceitáveis. 
 
Palavras-chave: Ácido cinâmico; Cocristais; Cromatografia líquida de ultra 

eficiência; 

TITLE: METHODOLOGY DEVELOPMENT AND VALIDATION FOR 

QUANTIFICATION OF CINAMIC ACID COCRYSTALS THROUGH ULTRA 

FAST LIQUID CHROMATOGRAPHY (UFLC) 

Abstract 

Cinnamic acid is a naturally occurring substance originated from plant 
metabolism, and presents several biological activities such as: antioxidant, 
antimicrobial, antitumor, hepatoprotective, cardioprotective, among other 
activities. However, its use as a drug is limited to its low water solubility, requiring 
techniques that increase its solubility. Cocrystallization is a simple and 
inexpensive technique that is promising to increase drug solubility. however, 
analytical techniques are required for the determination of cinnamic acid present 
in cocrystals. Thus, the ultra fast liquid chromatography methodology was 
developed and validated as an analytical methodology for the determination of 
cinnamic acid present in cocrystals together with caffeine, nicotinamide and 
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thiamine as coformers. The method presented considerably fast analysis time (5 
min), keeping the adequacy parameters within the acceptable values. 
 
Keywords: Cinnamic acid; Cocrystals; Ultra Fast liquid chromatography; 
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TÍTULO: Avaliação da eficiência do uso de recursos naturais no processo 

produtivo de refeições de instituições de ensino 

Resumo 

 

No Brasil, o setor de alimentação coletiva apresenta-se em grande expansão, 
gerando tanto lucros quanto geração de trabalho e mostra-se cada vez mais 
preocupado com desenvolvimento de ações que possam promover 
sustentabilidade em seu ambiente de trabalho. Desta forma, o objetivo da 
presente pesquisa foi de avaliar a eficiência do uso de recursos naturais por meio 
da observação das instalações e serviços de Restaurantes Universitários (RU) 
vinculados a UFRN, de maneira guiada, por uma lista de verificação de 
desempenho ambiental. Os resultados obtidos mostraram que as instituições 
apresentaram percentual acima de 70% de adequação, com destaque para o RU 
1, com 87%, sendo considerada a única instituição com muito boa adequação 
dentre as três analisadas. Dentro do contexto, percebe-se que fortalecer o uso e 
consequente aplicação de instrumentos de avaliação pode ser estratégia a 
melhoria da eficiência ambiental em RU, quando bem aplicados, uma vez que a 
verificação dos processos em Unidades de Alimentação pode direcionar ações 
que visem a melhoria das práticas sustentáveis. 

 
 
Palavras-chave: Desempenho ambiental;Unidade de Alimentação e 

Nutrição;sustentabilide. 

TITLE: Evaluation of the efficiency of the use of natural resources in the 

productive process of meals in educational institutions. 

Abstract 

 

In Brazil, the collective food sector is booming, generating more profits and job 
creation and is increasingly concerned with the development of actions that 
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contribute to the sustainability of its work environment. Thus, the present study 
aimed to evaluate the efficiency of the use of natural resources and the service 
capacity of University Restaurants (UR) of the UFRN using an environmental 
performance checklist. The results obtained showed that all the three institutions 
investigated are with >70% of adequacy, highlighting the UR 1 (87%), meaning a 
good adequacy evaluation when compared with the others UR analyzed. In the 
context, it's realized that the fortification and the correct use of tools can improve 
the UR environmental efficiency, when well applied, once that the use of 
verification checklists in Food Units can direct actions aimed at improving 
sustainable practices. 

 
 
Keywords: Environmental performance; Food Units; sustainability. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 117 

 

CÓDIGO: SB0119 

AUTOR: ANTONIO FRANCISCO SILVA NUNES 

ORIENTADOR: DYEGO LEANDRO BEZERRA DE SOUZA 

 

 

TÍTULO: DESIGUALDADES NO ADOECIMENTO E MORTE POR CÂNCER DE 

MAMA NO BRASIL 

Resumo 

Nos dias atuais em todo o mundo, o câncer tem sido responsável por taxas 
crescentes de incidência e de mortalidade que demonstram projeções 
ascendentes para os próximos anos. O trabalho tem como objetivo, analisar a 
mortalidade por câncer de mama no Brasil e sua relação com indicadores 
socioeconômicos e de oferta de serviços de saúde no período de 2001 a 2015. 
Tendo em vista isso, desenvolveu-se um Estudo ecológico, cujas unidades de 
análise são as 161 Regiões Intermediárias de Articulação Urbana (RIAU), 
definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 
2017. Os dados sobre mortalidade foram coletados do Sistema de Informações 
sobre Mortalidade (SIM) do Departamento de Informática do Sistema Único de 
Saúde (DATASUS). Os óbitos por neoplasias malignas foram selecionados de 
acordo com a Classificação Internacional de Doenças 10ª revisão (CID-10), com 
o código C50 (Capítulo II – Neoplasias), que corresponde à neoplasia maligna 
da mama [14]. Levou-se em consideração o local de residência e a faixa etária 
detalhada para o período estudado (2001 a 2015). Foram excluídos do estudo 
os óbitos sem local de residência e faixa etária especificados. As variáveis 
socioeconômicas foram coletadas no Atlas do Desenvolvimento Humano no 
Brasil, disponibilizado pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD). Os dados sobre a densidade de médicos e serviços 
de saúde foram retirados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
(CNES). 
 
Palavras-chave: Neoplasia da Mama, Desigualdades, Epidemiologia, Saúde 

coletiva. 

TITLE: Breast Cancer Death and Inequality in Brazil 

Abstract 

 

In today's world, cancer has been responsible for rising incidence and mortality 
rates that show rising projections for years to come. The objective of this paper 
is to analyze breast cancer mortality in Brazil and its relationship with 
socioeconomic indicators and health service provision from 2001 to 2015. In view 
of this, an Ecological Study was developed, whose units of Analysis are the 161 
Intermediate Urban Articulation Regions (RIAU), defined by the Brazilian Institute 
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of Geography and Statistics (IBGE) in 2017. Mortality data were collected from 
the Mortality Information System (SIM) of the Department of Informatics of the 
System Single Health (DATASUS). Deaths from malignant neoplasms were 
selected according to the International Classification of Diseases 10th revision 
(ICD-10), with code C50 (Chapter II - Neoplasms), which corresponds to 
malignant breast neoplasia [14]. We took into consideration the place of 
residence and the detailed age range for the studied period (2001 to 2015). 
Deaths with no specified place of residence and age range were excluded from 
the study. The socioeconomic variables were collected from the Atlas of Human 
Development in Brazil, provided by the United Nations Development Program 
(UNDP). Data on the density of doctors and health services were taken from the 
National Register of Health Facilities (CNES). 

 
 
Keywords: Breast Neoplasia, Inequalities, Epidemiology, Collective Health. 
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TÍTULO: INFLUÊNCIA DE DIFERENTES TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE NA 

RESISTÊNCIA DE UNIÃO DE REPAROS REALIZADOS EM RESINAS 

CONVENCIONAIS E BULK FILL  

Resumo 

Avaliação da resistência de união à microtração de reparos realizados em 
resinas compostas bulk fill e convencional submetidas a envelhecimento, após 
diferentes protocolos de adesão. Foram feitos 42 corpos de prova de cada 
material, na cor A1: uma resina composta micro-híbrida (Filtek Z250 XT) e uma 
do tipo bulk fill de consistência regular (Filtek Bulk Fill). Estes corpos de prova 
foram envelhecidos por armazenamento em saliva artificial a 37°C por 30 dias, 
após os quais receberam um tratamento mecânico de superfície por meio da 
abrasão com ponta diamantada tronco-cônica de granulação fina e, então, foram 
divididos em 6 grupos, de acordo com o protocolo de adesão: FSA – 
condicionamento com ácido fosfórico a 35%+silano+adesivo convencional de 
dois passos (Adper Single Bond 2 - 3M ESPE);SA – silano+adesivo 
convencional;FA – condicionamento com ácido fosfórico a 35%+adesivo 
convencional; A – adesivo convencional; FU – ácido fosfórico a 35%+adesivo 
universal; U – adesivo universal. Todos os corpos de prova foram reparados com 
a resina Z250 XT, na cor B3, para diferenciar dos materiais de base. Os blocos 
de resinas reparadas foram cortados em palitos e submetidos ao teste de 
microtração. Os espécimes fraturados foram avaliados por macrofotografia para 
determinação do tipo de fratura. Não foram encontradas diferenças 
estatisticamente significantes. Para o padrão de envelhecimento adotado, a 
resistência de união de reparos foi similar entre as duas, não havendo distinção 
entre eles 
 
Palavras-chave: Reparação de restauração dentária; resinas compostas; 

adesividade. 

TITLE: INFLUENCE OF DIFFERENT SURFACE TREATMENTS ON THE 

RESISTANCE OF UNION OF REPAIR MADE ON CONVENTIONAL RESINS 

AND BULK FILL 

Abstract 

Evaluation of microtensile bond strength of repairs carried out on aging and 
conventional bulk fill composite resins after different adhesion protocols. Forty-
two specimens of each material were made, in color A1: one microhybrid 
composite resin (Filtek Z250 XT) and one of regular consistency bulk filler (Filtek 
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Bulk Fill). These specimens were aged by storage in artificial saliva at 37 ° C for 
30 days, after which they were mechanically surface treated by fine-grained 
trunk-cone diamond tip abrasion and then divided into 6 groups. , according to 
the adhesion protocol: FSA - 35% phosphoric acid etching + silane + conventional 
two-step adhesive (Adper Single Bond 2 - 3M ESPE) SA - silane + conventional 
adhesive; FA - etching with 35% phosphoric acid + conventional adhesive; A - 
conventional adhesive; FU - 35% phosphoric acid + universal adhesive; U - 
universal adhesive. All specimens were repaired with Z250 XT resin, color B3, to 
differentiate from the base materials. The repaired resin blocks were cut into 
sticks and submitted to the microtensile test. Fractured specimens were 
evaluated by macrophotography to determine the type of fracture. No statistically 
significant differences were found. For the aging pattern adopted, the bond 
strength of repairs was similar between the two, with no distinction between them. 
 
Keywords: Dental restoration repair; composite resins; stickiness. 
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TÍTULO: INCIDÊNCIA DE POLIFARMÁCIA EM IDOSOS 

INSTITUCIONALIZADOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL/RN 

Resumo 

 

O estudo tem como objetivo identificar a incidência de polifarmácia em idosos 
institucionalizados da região metropolitana de Natal/RN e relacionar com 
indicadores de sexo e idade. É de natureza descritivo-exploratória de abordagem 
quantitativa. Foram incluídos neste estudo 03 do total de municípios, sendo 
aqueles que tinham uma ou mais ILPI filantrópicas, isto é: Natal, Parnamirim e 
Macaíba. Utilizou-se como instrumento de pesquisa a Caderneta de Saúde da 
Pessoa Idosa, sobretudo, o item das medicações em uso, bem como os dados 
sócio- demográficos. Dos 268 idosos institucionalizados da Região Metropolitana 
de Natal, selecionados para a pesquisa, 128 (47,8%) deles estavam sob uso da 
polifarmácia, e deste total verificou-se a predominância no sexo feminino (69,2%) 
e na idade entre 80 a 89 anos (38,7%).Para minimizar as interações 
medicamentosas e os efeitos adversos se faz importante uma abordagem 
multidisciplinar entre médicos, enfermeiros e principalmente farmacêuticos, este 
ultimo sendo considerado peça-chave no que diz respeito ao tratamento 
farmacológico com a adoção de medidas de segurança com relação ao uso, 
prescrição e administração de medicamentos. 

 
 
Palavras-chave: Polifarmácia. ILPI. Idosos. 

TITLE: INCIDENCE OF POLYPHARMACY ON INSTITUTIONALIZED ELDERLY 

FROM THE METROPOLITAN REGION OF NATAL / RN 

Abstract 

 

The study has such you select the analyzed reality in the metially institutionalized 
region in Russia / RN and relate with adult sex and age. It is descriptive-
exploratory in nature of the quantitative approach. We included in the study 03 
the total of municipalities, which were better known as philanthropic ILPI, in Natal, 
Parnamirim and Macaíba. It used as research instrument the Health Handbook 
of the Elderly, especially the item of medications in use, as well as 
sociodemographic data. Of the 268 statistical meetings in the metropolitan region 
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of Natal selected for the survey, 128 (47.8%) were using polypharmacy, and of 
this total there was a predominance in females (69.2%) and age. between 80 and 
89 years (38.7%) For drug and adverse interactions, adverse factors are a 
multidisciplinary approach among physicians, nurses and mainly pharmacists, 
adopting safety measures regarding the use, prescription and administration of 
medications. 

 
 
Keywords: Polypharmacy. ILPI. Elderly. 
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TÍTULO: Prevalência de lesões de cárie radicular ativas em idosos 

institucionalizados 

Resumo 

Objetivo: avaliar a prevalência de lesões de cárie radicular (CR) em idosos 
institucionalizados. Métodos: trata-se de um estudo observacional, individuado, 
tendo o idoso institucionalizado como unidade de análise. Foram examinados 
todos os idosos dentados (n=100), residentes em nove Instituições de Longa 
Permanência para Idosos (ILPI) da cidade do Natal/RN/Brasil. A coleta de dados 
foi composta por questionário e exame epidemiológico bucal (uso de prótese, 
condição periodontal e radicular). Foi realizada análise descritiva da amostra. 
Resultados: a prevalência de CR foi de 17% (10%-24%), acometendo, em sua 
maioria, indivíduos do sexo feminino (17,1%), com uma média de 78,65 anos 
(±9,86), residente em ILPI sem fins lucrativos (22,4%), analfabetos ou com nível 
de escolaridade até o ensino fundamental (21,9%), usuários de medicamentos 
xerostômicos (15,6%), fumantes (23,7%), que não consomem doces (15,8%) e 
alimentos pegajosos (15,5%) entre as refeições e não fazem uso de álcool 
(14,6%). A maioria dos idosos declarou que sua última visita ao dentista foi há 1 
ano ou mais (19,6%), possui o hábito de escovar os dentes (15,1%), não utiliza 
fio dentário (17,8%) nem prótese superiores (22,1%) e inferiores (18,5%). 
Conclusão: A prevalência de CR está em consonância com a maioria dos 
estudos, sendo considerada baixa e sua presença está significativamente 
associada a fatores periodontais (sangramento gengival, cálculo dentário e bolsa 
periodontal). 
 
Palavras-chave: Cárie radicular. Instituição de longa permanência para idosos. 

Saúde b 

TITLE: Prevalence of active root caries lesions in institutionalized elderly 

Abstract 

Objective: To evaluate the prevalence of root caries (RC) lesions in 
institutionalized elderly. Methods: This is an observational, individualized study, 
with the institutionalized elderly as the unit of analysis. All dentate elderly (n = 
100) living in nine Long-term Elderly Institutions (ILPI) in the city of Natal / RN / 
Brazil were examined. Data collection consisted of a questionnaire and oral 
epidemiological examination (use of prosthesis, periodontal and root condition). 
Descriptive analysis of the sample was performed. Results: the prevalence of CR 
was 17% (10% -24%), affecting mostly females (17.1%), with an average of 78.65 
years (± 9.86), resident in nonprofit (22.4%), illiterate or with education through 
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elementary school (21.9%), users of xerostomic drugs (15.6%), smokers 
(23.7%), they do not eat sweets (15.8%) and sticky foods (15.5%) between meals 
and do not use alcohol (14.6%). Most of the elderly stated that their last visit to 
the dentist was 1 year or more ago (19.6%), has the habit of brushing teeth 
(15.1%), does not use dental floss (17.8%) or prosthesis upper (22.1%) and lower 
(18.5%). Conclusion: The prevalence of CR is in line with most studies, being 
considered low and its presence is significantly associated with periodontal 
factors (gingival bleeding, dental calculus and periodontal pocket). 
 
Keywords: Root caries. Long stay institution for the elderly. Oral health. Healt 
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TÍTULO: EFICÁCIA DA TERAPIA FOTODINÂMICA ADJUVANTE AO 

TRATAMENTO DE PACIENTES COM PERIODONTITE UTILIZANDO DOIS 

FOTOSSENSIBILIZANTES DISTINTOS: CLORO-ALUMÍNIO FTALOCIANINA E 

AZUL DE METILENO 

Resumo 

Vários fotossensibilizantes (FS) são propostos na Terapia Fotodinâmica 
Antimicrobiana (TFDA), que tem sido sugerida como adjuvante à terapia 
periodontal básica (TPB). Objetivo: Avaliar a eficácia da TFDA adjuvante à TPB 
sobre parâmetros clínicos periodontais em pacientes com periodontite, utilizando 
dois FS: Cloro-Alumínio Ftalocianina (AlClFc) e Azul de Metileno (AM). 
Metodologia: Ensaio clínico duplo cego e paralelo que avaliou 35 pacientes com 
2 ou 3 sítios periodontais doentes (PS≥5mm): 9 no grupo controle (RACR), 15 
no teste-1 (RACR+TFDA–AlClFc) e 11 no teste-2 (RACR+TFDA–AM), 
totalizando 89 sítios. A TFDA para os dois grupos teste (GT) foi aplicada uma 
vez após a finalização das sessões de RACR. Profundidade de sondagem (PS) 
e nível de inserção clínica (NIC) foram avaliados antes do tratamento no baseline 
e após 3 (T3) e 6 meses (T6). Resultados: Durante os 6 meses, observou-se 
redução significativa da PS em todos os grupos e ganho no NIC com significância 
no GC e teste-2. Conclusão: TFDA utilizando dois FS, AlClFc e AM, adjuvante à 
RACR não proporcionou efeitos benéficos adicionais sobre os parâmetros 
clínicos periodontais em pacientes com periodontite. 
 
Palavras-chave: Fotoquimioterapia. Periodontite. Resultado do tratamento. 

TITLE: EFFICACY OF PHOTODYNAMIC THERAPY ADJUVENT TO 

TREATMENT OF PATIENTS WITH PERIODONTITIS USING TWO DISTINCT 

PHOTOSENSIBILIZERS: FTALOCYANIN CHLORINE AND METHYLENE BLUE 

Abstract 

Several photosensitizers (PS) are proposed in the use of Antimicrobial 
Photodynamic Therapy (aPDT), wich has been suggested as an adjuvante to 
basic periodontal therapy (BPT). Objective: To evaluate the efficacy of adjuvant 
aPDT to BPT of periodontal clinical parameters in patients with periodontitis using 
two PS: Chlorine-Aluminum Phthalocyanine (AlClPc) and Methylene Blue (MB). 
Material and Methods: Double-blind, parallel clinical trial evaluated 35 patients 
with 2 or 3 diseased periodontal sites (PS≥5mm): 9 in the control group (SRP), 
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15 in the test-1 (SRP+aPDT-AlClPc) and 11 in the test-2 (SRP+aPDT-MB), in a 
total of 89 sites. The aPDT for the two test groups (TG) was applied once after 
the completion of the SRP sessions. Depth of probing (PD) e clinical attachment 
level (CAL) were evaluated before treatment at baseline and after 3 months (T3) 
and 6 months (T6). Results: During the 6 months, it was observed: Significant 
reduction in PD in wall groups and gain in CAL with significance in CG and test-
2. Conclusion: aPDT using two PS, AlClPc and MB, adjuvant to SRP did not 
provide additional beneficial effects on periodontal clinical parameters in patients 
with periodontitis. 
 
Keywords: Photochemotherapy. Periodontitis. Treatment outcome. 
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TÍTULO: Perfil dos profissionais de saúde que atendem os sintomáticos 

respiratórios e doentes de tuberculose na atenção primaria a saúde. 

Resumo 

Este estudo tem como objetivo descrever o perfil dos profissionais da Atenção 
Primária à Saúde que atendem sintomáticos e/ou usuários já diagnosticados 
com Tuberculose no município de Natal/RN. Trata-se de um estudo descritivo, 
de abordagem quantitativa, com referencial teórico metodológico de Avaliação 
em Saúde de Donabedian. Foi realizado nas Unidades de Saúde da Atenção 
Primária do município de Natal. Após cálculo para populações finitas, obteve-se 
a amostra de 96 enfermeiros. A coleta de dados ocorreu entre novembro de 2017 
a fevereiro de 2018, através de um questionário semiestruturado. Os dados 
foram analisados através do programa Statistical Package for the Social 
Sciences versão 22.0 IBM, utilizando-se estatística descritiva em números 
absolutos e relativos. Os profissionais de saúde que atendem os sintomáticos e 
usuários já diagnosticados com Tuberculose no município de Natal/RN são 
predominantemente do sexo feminino, com idade média de 48 anos e com tempo 
médio de atuação no serviço de 18 anos. A maioria dos participantes pertencia 
ao Distrito Sanitário Oeste, atendia pela manhã e pela tarde. A maioria participou 
de capacitações sobre a doença e se sentem capacitados em fornecer 
orientações sobre a doença. 
 
Palavras-chave: Tuberculose. Avaliação em saúde. Atenção Primária à Saúde. 

TITLE: Profile of health professionals who treat respiratory symptoms and 

tuberculosis patients in primary health care. 

Abstract 

This study aims to describe the profile of Primary Health Care professionals who 
are symptomatic and / or users already diagnosed with tuberculosis in the city of 
Natal / RN. This is a descriptive study with a quantitative approach, with a 
methodological theoretical framework of Donabedian Health Assessment. It was 
held at the Primary Care Health Units of the city of Natal. After calculating for 
finite populations, a sample of 96 nurses was obtained. Data collection took place 
between November 2017 and February 2018, through a semi-structured 
questionnaire. Data were analyzed using IBM Statistical Package for Social 
Sciences version 22.0, using descriptive statistics in absolute and relative 
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numbers. The health professionals who treat the symptomatic and users already 
diagnosed with tuberculosis in the city of Natal / RN are predominantly female, 
with an average age of 48 years and average working time of 18 years. Most of 
the participants were from the Western Sanitary District, attending in the morning 
and in the afternoon. Most participated in disease training and feel empowered 
to provide guidance on the disease. 
 
Keywords: Tuberculosis. Health assessment. Primary Health Care. 
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TÍTULO: TERAPIA FOTODINÂMICA COMO TERAPIA COMPLEMENTAR NOS 

PARÂMETROS CLÍNICOS DE BOLSAS PERIODONTAIS RESIDUAIS DE 

PACIENTES EM MANUTENÇÃO PERIODONTAL 

Resumo 

Método: Trata-se de um ensaio clínico longitudinal, prospectivo e controlado de 
boca dividida. Os 114 sítios periodontais residuais com profundidade de 
sondagem ≥ 4 mm com sangramento à sondagem foram divididos nos grupos: 
teste (RACR + TFDA) e controle (RACR). Índice de placa visível (IPV), índice de 
sangramento gengival (ISG), sangramento à sondagem (ISS), profundidade de 
sondagem (PS) e nível clínico de inserção (NIC) foram avaliados antes e após 
03 meses do tratamento. Resultados: Observou-se uma redução de 36,78 para 
19,04 para o IPV em T3, e ISG foi reduzido de 32,95 para 13,04, com reduções 
estatisticamente significantes para ambos os parâmetros (p <0,001). Houve 
redução do IPV por sítio, ISS e PS e ganho de NIC entre T0 e T3 para ambos os 
grupos de tratamento (p <0,001), mas na comparação intergrupos não houve 
diferença estatisticamente significante (p> 0,05). Entre os dentes uni e 
multirradiculares, houve redução estatisticamente significativa (p<0,05) em T3 
para IPV por sítio em ambos os grupos, sem diferença entre os tipos de dentes, 
da PS nos dois tipos de dentes no grupo teste, além de ganho de inserção 
estatisticamente significativo (p<0,05) em ambos os grupos para dentes 
unirradiculares e no controle para multirradiculares. Conclusões: A TFDA 
adjuvante ao RACR não proporcionou benefícios adicionais para os parâmetros 
clínicos avaliados após três meses. 
 
Palavras-chave: Periodontite crônica. Fotoquimioterapia. Laser. 

TITLE: PHOTODYNAMIC THERAPY AS COMPLEMENTARY THERAPY IN 

THE CLINICAL PARAMETERS OF PERIODONTAL RESIDUAL POCKETS OF 

PERIODONTAL MAINTENANCE PATIENTS 

Abstract 

Methods: This is a prospective, controlled, split-mouth longitudinal clinical trial. 
The 114 residual periodontal sites with probing depth ≥ 4 mm with probing 
bleeding were divided into groups: test (RACR + TFDA) and control (RACR). 
Visible plaque index (VPI), gingival bleeding index (GBI), probing bleeding (PB), 
probing pocket depth (PPD), and clinical attachment level (CAL) were submitted 
before and after 03 months of treatment. Results: A reduction from 36.78 to 
19.04 was observed for IPV at T3, and the ISG was reduced from 32.95 to 13.04, 
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with statistically significant reductions for both parameters (p <0.001). Reduction 
of IPV per site, ISS and PS and CIN gain between T0 and T3 for both treatment 
groups (p <0.001), but in the intergroup comparison was not statistically 
significant loss (p> 0.05). Between uni and multiricular teeth, there was a 
statistically significant (p <0.05) reduction in T3 for VPI by site in both groups, 
without distinction between tooth types, PPD in two tooth types, in the test group, 
in addition to statistically significant weight gain (p <0.05) in both groups for single 
root teeth and in the control for multi root teeth. Conclusion: Adjuvant TFDA to 
RACR did not provide additional benefits for clinical parameters assessed after 
three months. 
 
Keywords: Chronic periodontitis. Photochemotherapy. Laser. Treatment 

Outcome. 
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TÍTULO: Análise das propriedades mecânicas de diferentes técnicas 

restauradoras em cavidades extensas realizadas após clareamento dentário. 

Resumo 

INTRODUÇÃO: As técnicas restauradoras desempenham um papel fundamental 
na longevidade clínica das restaurações, sobretudo em cavidades profundas em 
resina composta. OBJETIVO: O objetivo do estudo foi avaliar o comportamento 
mecânico de restaurações realizadas pela técnica direta e semidireta em 
cavidades profundas. MÉTODO: Foram utilizados 120 incisivos bovinos (n=20), 
onde a coroa foi separada da raiz e na porção coronária, foi realizado um preparo 
cavitário com 4,8mm de diâmetro superior, 2,8mm de diâmetro inferior e 4,0mm 
de profundidade. As amostras foram divididas em 6 grupos de acordo com a 
técnica restauradora e com o tempo de envelhecimento: BF 24hs, SD 24hs, 
CONV 24hs, BF 6 meses, SD 6 meses e CONV 6 meses. Os testes realizados 
foram:Nanoinfiltração (NI) e Resistência de União por extrusão (RU). Os dados 
foram analisados através de estatística descritiva e inferencial utilizando ANOVA 
One Way e ANOVA Two Way com Post Hoc de Tukey (p<0,005). RESULTADO: 
Para RU, houve diferença estatisticamente significativa entre as diferentes 
técnicas restauradoras (p<0,005), onde a técnica semidireta apresentou 
melhores resultados. Ainda nesta análise, não houve diferença significativa no 
tempo de envelhecimento (p>0,005) para cada técnica. Na NI a técnica 
semidireta não apresentou concentração de cristais de prata na interface 
adesiva. CONCLUSÃO:A técnica semidireta, pelo bom comportamento 
mecânico apresentado, pode ser indicada em cavidades profundas de dentes 
posteriores. 
 
Palavras-chave: Resinas Compostas, Falha de Restauração Dentária, Estresse 

Mecânico. 

TITLE: Analysis of the mechanical properties of different restoration techniques 

in large cavities after tooth whitening. 

Abstract 

INTRODUCTION: Restorative techniques play a fundamental role in the clinical 
longevity of restorations, especially in deep composite resin cavities. 
OBJECTIVE: The objective of this study was to evaluate the mechanical behavior 
of restorations performed by direct and semi-direct technique in deep cavities. 
METHOD: A total of 120 bovine incisors (n = 20) were used, where the crown 
was separated from the root and in the coronary portion. . The samples were 
divided into 6 groups according to restorative technique and aging time: BF 24hs, 
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SD 24hs, CONV 24hs, BF 6 months, SD 6 months and CONV 6 months. The 
tests performed were: Nanoinfiltration (NI) and Extrusion Bond Strength (UK). 
Data were analyzed using descriptive and inferential statistics using One Way 
ANOVA and Two Way ANOVA with Tukey Post Hoc (p <0.005). RESULTS: For 
UK, there was a statistically significant difference between the different 
restorative techniques (p <0.005), where the semi-direct technique presented 
better results. Still in this analysis, there was no significant difference in aging 
time (p> 0.005) for each technique. In NI the semi-direct technique showed no 
concentration of silver crystals in the adhesive interface. CONCLUSION: The 
semi-direct technique, due to the good mechanical behavior presented, can be 
indicated in deep posterior teeth cavities. 
 
Keywords: Composite Resins, Dental Restoration Failure, Mechanical Stress. 
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TÍTULO: PRODUÇÃO DO CAPIM ELEFANTE SUBMETIDO A DOSES 

CRESCENTES DE COMPOSTO ORGÂNICO 

Resumo 

A busca por fontes alternativas de fertilizantes tem se intensificado nos últimos 
anos, devido à importância dos recursos naturais e da necessidade de 
conservação e preservação destes recursos, mas principalmente pelo alto custo 
dos fertilizantes minerais. Diante disto, objetivou-se avaliar o uso de composto 
orgânico na produção do capim elefante (Pennisetum purpureum Schum). O 
experimento foi conduzido na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
campus Macaíba. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com seis 
tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram com doses crescentes 
de composto orgânico (0; 8; 16; 25; 33 t ha-1) e um tratamento com adubação 
mineral, na forma de NPK (405:48:150 kg.ha-1).Antes de aplicar os tratamentos, 
foi realizado o corte de uniformização e após 75 dias, realizou-se o corte para 
avaliação das seguintes variáveis: Número de perfilhos; Produção de folha; 
Produção de colmo; Produção de massa de matéria seca total (PMMST). A 
produção de massa de matéria seca do tratamento submetido à aplicação de 33 
t.ha-1 de composto orgânico foi de 3,42 t.ha-1, 35% superior em relação a 
produção da testemunha. A adubação mineral proporcionou a maior PMMST 
quando comparada aos demais tratamentos. Obteve-se correlação linear 
positiva entre o aumento da dose de composto orgânico e a massa de matéria 
seca do colmo e massa de matéria seca de folha. Porém, o tratamento com 
adubação mineral mostrou superioridade aos demais tratamentos. 
 
Palavras-chave: Composto orgânico, Pennisetum purpureum, Neossolo 

Quartzarênico. 

TITLE: PRODUCTION OF ELEPHANT GRASS SUBJECTED TO INCREASING 

DOSES OF ORGANIC COMPOUND 

Abstract 

The search for alternative sources of fertilizers has intensified in recent years, 
due to the importance of natural resources and the need for conservation and 
preservation of these resources, but mainly by the high cost of mineral fertilizers. 
On this, the objective of evaluating the use of organic compound in the production 
of elephant grass (Pennisetum purpureum Schum). The experiment was 
conducted at the Federal University of Rio Grande do Norte, Brazil campus. The 
experimental design was randomized block design with six treatments and four 
replications. The treatments were with increasing doses of organic compound (0; 
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8; 16; 25; 33 t ha-1) and a mineral fertilizer treatment, in the form of NPK 
(405:48:150 kg ha-1). Before applying the treatments, was held the Court of 
standardization and after 75 days, the hack for evaluation of the following 
variables: number of tillers; Production of sheet; Production of thatched roofs; 
Mass production of total dry matter (MPTDM). The production of dry matter mass 
of the treatment subject to the application of 33 t. ha-1 of organic compound was 
3.42 t. ha-1, 35% higher in relation to production of the witness. The mineral 
fertilizer provided the biggest PMMST when compared to other treatments. 
Positive linear correlation was obtained between the increased dose of organic 
compound and the mass of dry matter and leaf dry matter mass. However, 
treatment with mineral fertilization showed superiority to other treatments. 
 
Keywords: Organic compound, Pennisetum purpureum, Quartzipsamment soil 
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TÍTULO: Avaliação do planejamento de cardápio em Unidades de Alimentação 

e Nutrição sob a ótica sustentável. 

Resumo 

O presente estudo avaliou a adequação de cardápios prtoduzidos em um 
Restaurante Universitário, o estado nutricional de estudantes e o nível de 
processamento dos alimentos , conforme Guia Alimentar para População 
Brasileira. Como resultado na avaliação antropométrica dos estudantes foi 
encontrado baixo peso (7,2%), eutrofia (62,2%), sobrepeso (24,3%) e obesidade 
(6,3%). Os cardápios de desjejum apresentaram-se hipercalóricos, 
hiperproteicos e hiperlipídicos. Cardápios do almoço convencional foram 
avaliados como hipocalóricos, hiperproteicos, hipoglicídicos e normolipídícos. Os 
cardápios do almoço vegetariano estavam hipocalóricos, mas adequado quanto 
aos micronutrientes e fibras. Todos com cardápios demonstraram valores 
elevados para o sódio. Quanto ao nível de processamento dos alimentos 
constatou-se que, no desjejum 24,2% dos alimentos estavam no estado in 
natura, 16% eram minimamente processados, 44,2% processados e 15,5% 
ultraprocessados. No almoço convencional, 46% dos alimentos utilizados nas 
preparações eram in natura, 14,4% minimamente processados, 34,7% 
processados e 5% ultraprocessados. No almoço vegetariano 47,9% eram dos 
alimentos utilizados nas preparações eram in natura, 12,7% eram minimamente 
processados, 35,6% eram processados e 5% eram ultraprocessados. Conclui-
se que há uma incidência de sobrepeso e obesidade entre os estudantes 
usuários do restaurante e que as refeições do desjejum almoço vegetariano e 
almoço convencional apresentam desequilíbrios. 
 
Palavras-chave: Estado nutricional, indicadores de sustentabilidade. 

TITLE: NUTRITIONAL AND CARDAP FOOD QUALITY: A look at a social 

dimension of sustainability in collective food 

Abstract 

The present study evaluated the adequacy of menus produced in a University 
Restaurant, the nutritional status of students and the level of food processing, 
according to the Food Guide for the Brazilian Population. As a result of the 
anthropometric assessment of the students, underweight (7.2%), eutrophy 
(62.2%), overweight (24.3%) and obesity (6.3%) were found. The breakfast 
menus were hypercaloric, hyperproteic and hyperlipidic. Conventional lunch 
menus were evaluated as hypocaloric, hyperproteic, hypoglycidic and 
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normolipidic. The vegetarian lunch menus were hypocaloric but adequate for 
micronutrients and fiber. All with menus showed high values for sodium. 
Regarding the level of food processing, it was found that at breakfast, 24.2% of 
the foods were fresh, 16% were minimally processed, 44.2% processed and 
15.5% ultra-processed. In the conventional lunch, 46% of the foods used in the 
preparation were fresh, 14.4% minimally processed, 34.7% processed and 5% 
ultra-processed. At the vegetarian lunch 47.9% were of the foods used in the 
preparation were fresh, 12.7% were minimally processed, 35.6% were processed 
and 5% were ultra-processed. It is concluded that there is an incidence of 
overweight and obesity among students who use the restaurant and that the 
vegetarian lunch and conventional lunch meals have imbalances. 
 
Keywords: Nutritional status, sustainability indicators. 
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TÍTULO: Uma base de dados sobre a Amazônia 

Resumo 

O trabalho objetivou a criação de uma grande base de dados sobre a 
composição florística e estrutura de abundâncias das comunidades de plantas 
lenhosas no domínio da Amazônia como um todo, onde foram compilados dados 
sobre composição de espécies lenhosas de 680 localidades com base em 
ocorrências de espécies, e de 269 localidades com base na abundância de 
espécies. Esta base de dados reúne o conhecimento existente sobre a 
distribuição das espécies nas comunidades em que foram amostradas em 
trabalhos contendo dados de levantamentos florísticos e fitossociológicos 
publicados em revistas científicas, dissertações, teses, e relatórios 
governamentais desenvolvidos no domínio da Amazônia, incluindo o Brasil e 
seus países fronteiriços como Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, 
Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Após revisão taxonômica das espécies, 
foram encontrados um total de 6251 espécies arbustivas e arbóreas 
pertencentes a 979 gêneros e 140 famílias. Ocorreram 1860 (29,97% do total) 
espécies restritas a uma única localidade nos dados de ocorrência, enquanto 
ocorreram 1105 (31,83% do total) no conjunto de dados de abundância. O 
número médio de espécies por localidade para os dados de ocorrência foi de 
77,2 e 85,6 para os dados de abundância. 
 
Palavras-chave: Base de dados; Amazônia; Distribuição; Abundância; Espécies 

lenhosas; 

TITLE: A Database About the Amazon 

Abstract 

The study aimed to create a large database on the floristic composition and 
abundance structure of woody plant communities in the Amazon domain, where 
data on wood species composition from 680 localities based on species 
occurrences were compiled, and 269 localities based on species abundance. 
This database gathers the existing knowledge about the distribution of species in 
the communities where they were sampled in works containing data from floristic 
and phytosociological surveys published in scientific journals, dissertations, 
theses, and government reports developed in the Amazon domain, including 
Brazil and its border countries such as Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, 
Venezuela, Guyana, Suriname and French Guiana. After taxonomic revision of 
the species, a total of 6251 shrub and tree species belonging to 979 genera and 
140 families were found. There were 1860 (29.97% of the total) species restricted 
to a single locality in the occurrence data, while 1105 (31.83% of the total) 
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occurred in the abundance data set. The average number of species per location 
for the occurrence data was 77.2 and 85.6 for the abundance data. 
 
Keywords: Database; Amazon; Distribution; Abundance; Woody species; 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 139 

 

CÓDIGO: SB0147 

AUTOR: MAYARA FORTUNATO DE SOUSA 

ORIENTADOR: MÉRCIA MARIA DE SANTI 

 

 

TÍTULO: Identificando os fatores que interferem na permanência e êxito dos 

estudantes dos cursos técnicos e da graduação tecnológica da Escola de Saúde 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (ESUFRN) 

Resumo 

 
 
 
Neste texto apresentamos os resultados preliminares do plano de trabalho 
intitulado “Identificando os fatores que interferem na permanência e êxito dos 
estudantes dos cursos técnicos e da graduação tecnológica da Escola de 
Saúde/UFRN (ESUFRN)”. Trata-se de estudo exploratório-descritivo com 
abordagem qualitativa, objetivou realizar levantamento de dados através dos 
documentos da Secretaria escolar da Escola de Saúde como fonte para 
obtenção de informações sobre acesso, evasão e conclusão dos estudantes no 
período de 2015 a 2017, a fim de subsidiar a realização do projeto de pesquisa, 
intitulado “Estudo sobre permanência e êxito dos estudantes da Escola de 
Saúde/UFRN”, que busca construir política de permanência e êxito dos 
estudantes dos cursos técnicos e de graduação tecnológica da Escola, aprovado 
pela PROPESQ para o período 2017-2020. A etapa inicial consistiu no 
levantamento de dados através dos documentos da Secretaria escolar como 
fonte para obtenção de informações sobre acesso, evasão e conclusão dos 
estudantes no período de 2015 a 2017. A segunda etapa compreendeu a 
elaboração de relatório contendo os dados obtidos através dos documentos da 
Secretaria escolar como forma de sistematização do estudo. Esta pesquisa 
possibilitou diagnosticar escassez de informações sobre evasão dos estudantes 
dos cursos, o que demanda o aprofundamento da discussão sobre ações e 
estratégias capazes de favorecer aquisição desses dados, de modo a subsidiar 
a construção da referida polític 
 
Palavras-chave: Educação. Educação Profissionalizante. Permanência. Êxito. 

Evasão. 

TITLE: Identifying the factors that interfere in the permanence and success of the 

students of the technical courses and the technological graduation of the School 

of Health of the UFRN 

Abstract 
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In this text we present the preliminary results of the work plan entitled “Identifying 
the factors that interfere in the permanence and success of students of technical 
courses and technological graduation of the School of Health/UFRN(ESUFRN)”. 
This is an exploratory-descriptive study with a qualitative approach, aimed to 
conduct data collection through the documents of the School Secretariat of the 
School of Health as a source for obtaining information on access, dropout and 
completion of students from 2015 to 2017, in order to subsidize the realization of 
the research project, entitled “Study on the permanence and success of students 
of the School of Health / UFRN”, which seeks to build a policy of permanence 
and success of students of the technical and technological undergraduate 
courses of the School, approved by PROPESQ to the period 2017-2020. The 
initial stage consisted of collecting data through the documents of the School 
Secretariat as a source for obtaining information on access, dropout and 
completion of students from 2015 to 2017. The second stage comprised the 
preparation of a report containing the data obtained through the documents. 
School Secretary as a systematization of the study. This research made it 
possible to diagnose the lack of information about students' dropout, which 
demands the deepening of the discussion about actions and strategies capable 
of favoring the acquisition of these data, in order to subsidize the construction of 
this policy. 

 
 
Keywords: Education. Vocational Education. Permanence. Success. Evasion. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 141 

 

CÓDIGO: SB0148 

AUTOR: MARIA HATJIATHANASSIADOU 

CO-AUTOR: PRISCILLA MOURA ROLIM 

CO-AUTOR: STHEPHANY RAYANNE GOMES DE SOUZA 

CO-AUTOR: JOSIMARA PEREIRA NOGUEIRA 

ORIENTADOR: LARISSA MONT ALVERNE JUCA SEABRA 

 

 

TÍTULO: Cardápios de instituições de ensino: avaliação do perfil nutricional e 

indicadores de produção sustentável 

Resumo 

 As compras institucionais sustentáveis são importantes para a conservação do 
meio ambiente, além de proporcionar melhor relação custo/benefício para o 
processo produtivo. Os Restaurantes Universitários (RU) produzem grande 
quantidade de refeições, podendo gerar impactos ambientais negativos se ações 
de promoção a produção sustentável não forem adotadas. O objetivo do estudo 
foi de avaliar a qualidade nutricional e a origem dos gêneros alimentícios 
adquiridos em 3 RU da UFRN, bem como a pegada hídrica (PH) dos cardápios 
do almoço servidos de segunda a sexta nos referidos RU. A avaliação dos 
gêneros alimentícios adquiridos no período de 1 mês em cada RU, mostrou 
predominância de alimentos in natura ou minimamente processados. Com 
relação à origem dos gêneros, observou-se que os gêneros de origem nacional 
são os mais comprados. A respeito da PH, observou-se uma média de 2.399 
L/kg/per capita. Desse total, mais de 50% é oriundo de produtos cárneos, que 
apresentam o maior valor de PH. Os resultados apontam a necessidade de 
incentivo à redução da compra de produtos processados e ultraprocessados, 
uma vez que estes possuem uma qualidade nutricional baixa além de trazer 
riscos à saúde, fortalecer a compra de pequenos produtores rurais, incentivando 
o desenvolvimento da economia local e apoiando práticas sustentáveis de 
cultivo, além da necessidade da diminuição de produtos de origem animal nos 
cardápios, sem comprometer o atendimento às necessidades nutricionais da 
clientela dos RU. 
 
Palavras-chave: Compras institucionais. Sustentabilidade. Pegada hídrica. 

TITLE: Educational institution menus: nutritional profile assessment and 

sustainable production indicators 

Abstract 

Sustainable institutional procurement is important for the conservation of the 
environment, as well as providing a better cost/benefit ratio for the production 
process. University Restaurants (UR) produce a large amount of meals and can 
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have negative environmental impacts if actions to promote sustainable 
production are not taken. The aim of the study was to evaluate the nutritional 
quality and origin of foodstuffs purchased in 3 UFRN UR, as well as the water 
footprint (WF) of lunch menus served from Monday to Friday in those UR. The 
evaluation of foodstuffs purchased within 1 month in each UR showed a 
predominance of fresh or minimally processed foods. Regarding the origin of 
genres, it was observed that genres of national origin are the most purchased. 
Regarding WF, an average of 2,399 L/kg/per capita was observed. Of this total, 
more than 50% comes from meat products, which have the highest WF value. 
The results point to the need to encourage the reduction of the purchase of 
processed and ultra-processed products, since they have a low nutritional quality 
besides bringing health risks, strengthen the purchase of small rural producers, 
encouraging the development of the local economy and supporting practices. 
cultivation, in addition to the need to decrease animal products on the menus, 
without compromising the nutritional needs of the UR clientele. 

 
Keywords: Institutional purchases. Sustainability. Water footprint. 
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TÍTULO: Incidência da hipotermia não-intencional em pacientes cardiopatas 

Resumo 

O estudo objetiva avaliar a incidência da hipotermia não intencional em pacientes 
cardiopatas. Trata-se de um estudo de coorte retrospectiva, realizado na 
enfermaria cardiológica do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), no 
município de Natal, Rio Grande do Norte, no período de agosto de 2016 à julho 
de 2018. A pesquisa teve início após anuência do Comitê de Ética e Pesquisa 
(CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pelo n° 2.574.889. A 
amostra foi composta de 109 prontuários, sendo observada a presença de 
hipotermia em 87,16% dos pacientes, dos quais 61,47% dos pacientes eram 
homens; 33,03% foram internados devido à insuficiência cardíaca; 72,48% tem 
hipertensão arterial sistêmica; 30,28% possuem diabetes mellitus; 16,51% tem 
insuficiência renal crônica; temperatura axilar média obtida no valor de 36,02 ºC. 
Dentre as características definidoras e fatores de risco do diagnóstico 
hipotermia, a hipertensão arterial sistêmica obteve relevância como 
característica, com uma amostra de 53,21%; “inatividade” (84,4%); “extremos de 
idade” (48,87%) e “terapia com agentes farmacológicos” (98,17%). De acordo 
com o estudo, observaram-se altos índices de hipotermia na população 
cardiopata sem estarem expostos a temperaturas extremas ou submetidos a 
procedimentos cirúrgicos, alertando para a importância do manejo e detecção 
precoce, principalmente pela equipe de enfermagem, dos agravos 
proporcionados por essa condição. 

 
Palavras-chave: Enfermagem, Hipotermia, Cardiologia 

TITLE: Incidence of unintentional hypothermia in cardiac patients 

Abstract 

The study aims to evaluate the incidence of unintentional hypothermia in cardiac 
patients. This is a retrospective cohort study, performed at the cardiology ward of 
the Onofre Lopes University Hospital (HUOL), in the city of Natal, Rio Grande do 
Norte, from August 2016 to July 2018. The research began after consent of the 
Ethics and Research Committee (CEP) of the Federal University of Rio Grande 
do Norte, at no. 2,574,889. The sample consisted of 109 medical records, and 
hypothermia was observed in 87.16% of the patients, of which 61.47% of the 
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patients were men; 33.03% were hospitalized due to heart failure; 72.48% have 
systemic arterial hypertension; 30.28% have diabetes mellitus; 16.51% have 
chronic renal failure; average axillary temperature obtained in the value of 36,02 
ºC. Among the defining characteristics and risk factors of the diagnosis 
hypothermia, systemic arterial hypertension was relevant as characteristic, with 
a sample of 53.21%; “pharmacological therapy” (98.17%), “Inactivity” (84.4%); 
and “Extreme age” (48.87%). According to the study, there were high rates of 
hypothermia in the heart disease population without being exposed to extreme 
temperatures or undergoing surgical procedures, alerting to the importance of 
early management and detection, especially by the nursing staff, of the diseases 
caused by this condition. 
 
Keywords: Nursing, Hypothermia, Cardiology 
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TÍTULO: Frequência de alterações metabólicas em adolescentes com sobrepeso 

e obesidade 

Resumo 

Introdução: As dislipidemias são caracterizadas pelas alterações de 
lipoproteínas como LDL-c, triglicerídeos (TG) e HDL-c, as quais podem ser 
usadas como forma de triagem de diagnóstico para os fatores de risco 
cardiovascular. Objetivo: Verificar a frequência das alterações do perfil lipídico 
nos adolescentes com sobrepeso e obesidade. Metodologia: Estudo transversal, 
envolvendo adolescentes de 10 a 19 anos, ambos os sexos, atendidos no 
ambulatório pediátrico do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). O estudo 
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUOL/UFRN (CAAE 
56763716.7.0000.5292) e realizado entre 2016 e 2018. Foram coletados peso e 
estatura, bem como colesterol total (CT), LDL-c, HDL-c e TG. Avaliou-se a 
distribuição das variáveis pelo teste de Shapiro-Wilk e a associação pelo teste 
Qui-Quadrado de Pearson. Resultados: Participaram 124 adolescentes, com 
maior percentual 52,4% (n= 65) no sexo masculino. Verificou-se alterações das 
médias das variáveis lipídicas (CT - 170,71 mg/dL; HDL-c - 39,44 mg/dL e TG - 
124,44 mg/dL). Houve maior frequência de alterações no sexo feminino (71,2%) 
para o TG elevado. O grupo com obesidade apresentou resultado significativo 
para o HDL-c baixo (p 0,004). Conclusão: Observou-se na população estudada 
dados relevantes quanto a presença das dislipidemias. A elevada frequência de 
baixo HDL-c, sobretudo naqueles classificados com obesidade, pode favorecer 
o comprometimento da saúde cardiovascular nessa população futuramente. 

 
Palavras-chave: Adolescentes, Sobrepeso, Obesidade, Dislipidemias. 

TITLE: Frequency of metabolic disorders in overweight and obese adolescents 

Abstract 

Introduction: Dyslipidemias are characterized by lipoprotein alterations such as 
LDL-c, triglycerides (TG) and HDL-c, which can be used as a diagnostic 
screening for cardiovascular risk factors. Objective: To verify the frequency of 
lipid profile changes in overweight and obese adolescents. Methodology: Cross-
sectional study involving adolescents from 10 to 19 years old, male and female, 
attended at the pediatric ambulatory of Onofre Lopes University Hospital (HUOL). 
The study was approved by the Research Ethics Committee of HUOL / UFRN 
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(CAAE 56763716.7.0000.5292) and conducted between 2016 and 2018. Weight 
and height, total cholesterol (TC), LDL-c, HDL-c and TG were collected. The 
distribution of variables was evaluated by the Shapiro-Wilk test and the 
association by Pearson's chi-square test. Results: 124 adolescents participated, 
with a higher percentage 52.4% (n = 65) in males. Changes in the mean lipid 
variables (TC - 170.71 mg / dL; HDL-c - 39.44 mg / dL and TG - 124.44 mg / dL) 
were observed. There was a higher frequency of changes in females (71.2%) for 
high TG. The obese group had a significant result for low HDL-c (p 0.004). 
Conclusion: Relevant data regarding the presence of dyslipidemias were 
observed in the studied population. The high frequency of low HDL-c, especially 
in those classified as obese, may favor the impairment of cardiovascular health 
in this population in the future. 
 
Keywords: Adolescent, Overweight, Obesity, Dyslipidemias. 
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TÍTULO: Uso de raios x e análise de imagens para avaliação da qualidade física 

e fisiológica de sementes de Senna siamea Lam. 

Resumo 

 

Senna siamea é uma espécie florestal utilizada principalmente em arborização 
urbana no nordeste brasileiro, com ótima adaptabilidade ao clima da região. A 
produção de mudas florestais vigorosas tem como requisito básico a 
identificação da qualidade da semente utilizada, principalmente adotando-se 
metodologias de análise modernas, rápidas e não destrutivas. O objetivo dessa 
pesquisa foi verificar a eficiência da análise de imagens obtidas pelo teste de 
raios X na determinação da qualidade física e fisiológica de sementes desta 
espécie. Para tanto, cinco lotes de sementes de Senna siamea coletadas de 
frutos maduros de matrizes localizadas no município de Natal-RN. Avaliou-se a 
qualidade física das sementes através de testes de raios X e análise de imagens 
e a qualidade fisiológica por meio de testes de viabilidade e vigor. O experimento 
foi conduzido em delineamento experimental inteiramente casualizado e os 
dados submetidos à análise de variância. As médias foram comparadas pelo 
teste Tukey (p≤0,05). Posteriormente, os coeficientes de correlação simples de 
Pearson (r) foram calculados para todas as combinações entre os testes de 
avaliação da qualidade fisiológica e física das sementes. O teste de raios X foi 
eficiente na identificação de danos mecânicos e má-formação das sementes, 
permitindo avaliar previamente os lotes e correlacionar a formação interna das 
sementes com os resultados obtidos nos testes de qualidade fisiológica. 

 
 
Palavras-chave: germinação; vigor; raio X; imagem; 

TITLE: Use of x-rays and image analysis to evaluate the physical and 

physiological quality of Senna siamea Lam. 

Abstract 

 

Senna siamea is a forest species used mainly in urban afforestation in 
northeastern Brazil, with great adaptability to the climate of the region. The 
production of vigorous forest seedlings has as its basic requirement the 
identification of the quality of the seed used, especially by adopting modern, fast 
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and non-destructive analysis methodologies. The objective of this research was 
to verify the efficiency of the analysis of images obtained by the X-ray test in 
determining the physical and physiological quality of seeds of this species. For 
that, five lots of Senna siamea seeds were collected from mature fruits of matrices 
located in Natal-RN. The physical quality of the seeds was evaluated by X-ray 
tests and image analysis, and the physiological quality by viability and vigor tests. 
The experiment was conducted in a completely randomized design and the data 
submitted to analysis of variance. Means were compared by Tukey test (p≤0.05). 
Subsequently, Pearson's simple correlation coefficients (r) were calculated for all 
combinations between the physiological and physical seed quality evaluation 
tests. The X-ray test was efficient in identifying mechanical damage and seed 
malformation, allowing to previously evaluate the lots and correlate the internal 
seed formation with the results obtained in the physiological quality tests. 

 
 
Keywords: germination; force; X-ray; image 
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TÍTULO: Avaliação Longitudinal dos Fatores Centrados no Paciente Após 

Cirurgia para Recobrimento Radicular 

Resumo 

O objetivo deste estudo foi avaliar o impacto de tratamentos para recobrimento 
radicular (RR) com tecido conjuntivo subepitelial (TCSE) e uma matriz de 
colágeno nos fatores centrados em pacientes com recessões gengivais classe I 
ou II de Miller, com 06 meses de acompanhamento. METODOLOGIA: Este 
estudo clínico, controlado, randomizado, duplo cego, de boca dividida, avaliou 
32 indivíduos com recessões gengivais Classe I ou II de Miller bilaterais 
submetidos à cirurgia para RR com enxerto de TCSE (controle) e uma matriz de 
colágeno (teste). Os parâmetros avaliados foram dor pós-operatória, HSDC, 
estética, grau de satisfação e qualidade de vida (QV), no baseline, 03 e 06 meses 
após a cirurgia. Os dados foram analisados estatisticamente por meio dos testes 
de Análise de Variância Split-Plot e ANOVA. RESULTADOS: A média de idade 
foi 29,53 anos e estavam distribuídos igualmente quanto ao sexo. Foram 
observadas melhoras estatisticamente significativas nas médias dos parâmetros 
dor pós-operatória, HSDC, estética e satisfação, dentro de cada grupo de 
tratamento (p<0,001), porém, sem diferenças significativas entre os grupos. A 
análise mostrou que houve melhora na QV após 03 e 06 meses da realização do 
procedimento cirúrgico. CONCLUSÃO: Ambos tratamentos resultaram em 
redução significativa de impactos negativos na qualidade de vida e nos fatores 
centrados nos pacientes em 06 meses. Não foram encontradas diferenças 
estatisticamente significativas entre as duas técnicas. 
 
Palavras-chave: Recessão Gengival. Qualidade de Vida. Satisfação do Paciente. 

TITLE: Longitudinal Assessment of Patient-Centered Factors After Root 

Coverage Surgery 

Abstract 

The aim of this study was to evaluate the impact of root cover (RR) treatments 
with subepithelial connective tissue (TCSE) and a collagen matrix on factors 
centered in patients with Miller class I or II gingival recessions at 6 months of 
follow-up. METHODS: This randomized, double-blind, split-mouth, controlled, 
clinical study evaluated 32 subjects with bilateral Miller Class I or II gingival 
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recessions who underwent RR surgery with TCSE graft (control) and a collagen 
matrix (test). . The parameters evaluated were postoperative pain, HSDC, 
aesthetics, satisfaction and quality of life (QoL) at baseline, 03 and 06 months 
after surgery. Data were statistically analyzed using Split-Plot Analysis of 
Variance and ANOVA tests. RESULTS: The average age was 29.53 years and 
were equally distributed according to gender. Statistically significant 
improvements were observed in the mean postoperative pain, HSDC, aesthetics 
and satisfaction parameters within each treatment group (p <0.001), but without 
significant differences between the groups. The analysis showed that there was 
an improvement in QOL after 03 and 06 months of the surgical procedure. 
CONCLUSION: Both treatments resulted in significant reduction of negative 
impacts on quality of life and patient-centered factors at 06 months. No 
statistically significant differences were found between the two techniques. 

 
Keywords: Gingival recession. Quality of life. Patient Satisfaction. 
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TÍTULO: Avaliação clínica de alterações dento-faciais em crianças portadoras da 

síndrome congênita do Zika vírus 

Resumo 

INTRODUÇÃO: Diante do surto de Zika vírus (ZIKV) em 2015, o Ministério da 
Saúde decretou estado de emergência em saúde pública de importância 
nacional. Os números de casos notificados extrapolaram a marca de 10.000, 
sendo sua associação com microcefalia em neonatos confirmada, levantando 
assim, a hipótese de acometimento de outros tecidos semelhantes. OBJETIVOS: 
Avaliar o esmalte dentário de crianças portadoras de microcefalia oriundas de 
infecção por Zika vírus, e investigar possíveis alterações dento-faciais 
concomitantes a fim de verificar a incidência destes defeitos relacionados com a 
síndrome. METODOLOGIA: Amostra de conveniência de pacientes do Hospital 
de Pediatria Professor Heriberto Ferreira Bezerra em natal, portadores da 
síndrome congênita do Zika vírus. Realização de exame clínico bucal e aplicação 
de questionário. Os dados foram postos no programa SPSS e aplicado o teste 
exato de fisher e qui-quadrado de Pearson, tabelas 2x2 e nxn. RESULTADOS: 
Dos 39 pacientes estudados, 20 deles apresentaram alguma alteração da 
estrutura dentária e os distúrbios faciais encontrados foram: fronte inclinada; 
ponte nasal achatada, hipertelorismo e apêndices auriculares (acessórios). 
CONCLUSÕES: Crianças portadoras da síndrome congênita do Zika vírus 
apresentam alterações na estrutura do esmalte dentário e de estruturas da face, 
contudo, o número amostral não permitiu inferir que há relação estatística entre 
a infecção pelo ZIKV em diferentes períodos gestacionais e estes defeitos. 
 
Palavras-chave: Zika vírus, Esmalte dentário, Alterações craniofaciais 

TITLE: Clinical evaluation of dentofacial changes in children with congenital Zika 

virus syndrome 

Abstract 

INTRODUCTION: Given the outbreak of Zika virus (ZIKV) in 2015, the Ministry 
of Health has declared a state of emergency in public health of national 
importance. The numbers of reported cases exceeded the 10,000 mark, and their 
association with microcephaly in neonates was confirmed, thus raising the 
hypothesis of involvement of other similar tissues. OBJECTIVES: To evaluate the 
dental enamel of children with microcephaly from Zika virus infection, and to 
investigate possible concomitant tooth-facial changes in order to verify the 
incidence of these syndrome-related defects. METHODOLOGY: Convenience 
sample of patients at the Professor Heriberto Ferreira Bezerra Pediatric Hospital 
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in Natal, Brazil, with congenital Zika virus syndrome. Oral clinical examination 
and questionnaire application. The data were put into the SPSS software and the 
Fisher's exact test and Pearson's chi-square test, 2x2 and nxn tables were 
applied. RESULTS: Of the 39 patients studied, 20 of them presented some 
alteration of the dental structure and the facial disturbances found were: inclined 
forehead; flattened nasal bridge, hypertelorism and ear appendages 
(accessories). CONCLUSIONS: Children with congenital Zika virus syndrome 
have alterations in the structure of dental enamel and facial structures. However, 
the sample size did not allow inferring that there is a statistical relationship 
between ZIKV infection in different gestational periods and these defects. 
 
Keywords: Zika virus, Dental enamel, Craniofacial changes 
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TÍTULO: Validação de método por CLUE para quantificação do ácido ferúlico em 

formulações cosméticas 

Resumo 

O ácido ferúlico (AF) possui um alto potencial fotoprotetor, age como uma 
barreira de membrana celular, impedindo a atividade de radicais livres e 
minimizando os efeitos dos dímeros de timina que são agentes carcinogênicos 
resultantes da exposição da pele à radiação UV. Métodos analíticos rápidos para 
quantificação do AF são, portanto, necessários para a prevenção de fotodanos 
provocados pela exibição às radiações ultravioletas. Nesse contexto, o objetivo 
deste trabalho foi otimizar e validar um método rápido e sensível para o 
doseamento do AF em formulações cosméticas por cromatografia líquida de ultra 
eficiência associada detector arranjo de diodos (CLUE-DAD) e aplicá-lo na 
quantificação de uma formulação gel-creme previamente preparada com 0,5 g 
do ativo. As análises foram realizadas em modo isocrático utilizando uma fase 
estacionária Zorbax eclipse plus® C18 de fase reversa 50 x 2,1 mm (1,3 μm) 
com detecção à 322 nm. A fase móvel foi constituída de acetonitrila e ácido 
acético 2% (12:88 v/v) com vazão de 0,25 mL/minuto. A faixa de linearidade do 
método foi de 1 a 7 μg/mL (R² = 0,999). O método validado mostrou-se sensível, 
específico, exato, preciso, e de acordo com a resolução nº 166 da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) de 2017. 
 
Palavras-chave: Validação, CLUE-DAD, Ácido Ferúlico, Formulações 

cosméticas 

TITLE: Method validation by CLUE for quantification of ferulic acid in cosmetic 

formulations 

Abstract 

Ferulic Acid (FA) has an high photoprotector potential, it acts as a cell membrane 
barrier, preventing the free radicals activity and minimizing the effects of thymine 
dimers that are carcinogenic agents resulting from UV rays skin’s exposure. 
Rapid analytical methods to quantify ferulic acid are therefore mandatory for 
photodamage protection caused by ultraviolet rays. In this framework, the aim of 
this study was to optimize and validate a rapid and responsive method to quantify 
the FA in cosmetic formulations using ultra performance liquid chromatography 
(UPLC). Furthermore this method was used to evaluate FA in profile of a cream 
gel, previously, made at the lab. The analyses have been carried through an 
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isocratic UPLC-DAD method using a reversed phase 50 x 2,1 mm Zorbax eclipse 
plus® C18 (1,3 μm) column a mobile phase constituted of acetonitrile and 2% 
acetic acid (12:88) at a flow rate of 0,25 mL/min and detection at 322 nm. The 
linearity range was 1-7 μg/mL (R² = 0.999). The validated UPLC-DAD method 
was sensitive, specific, exact and precise, according to the Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA) resolution 166. 
 
Keywords: Validation, UPLC-DAD, Ferulic Acid, Cosmetic Formulations 
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TÍTULO: Avaliação dos polimorfismos rs1800469 e rs1800470 do gene TGFB e 

rs2277115 do gene BCL2 como marcadores moleculares prognósticos do 

carcinoma epidermóide de laringe. 

Resumo 

Objetivo: A radioterapia é amplamente usada no tratamento das neoplasias de 
cabeça e pescoço. Porém, os indivíduos apresentam diferentes respostas ao 
tratamento, o que influencia diretamente a sobrevida desses. Os danos ao DNA 
induzidos pela radioterapia iniciam respostas celulares e alterações em genes 
envolvidos nessa resposta podem influenciar o prognóstico da doença, em 
função do nível de radiossensibilidade tumoral. Assim, o objetivo desse trabalho 
foi avaliar a relação dos polimorfismos BCL2 rs2279115, TGFβ rs1800469 e 
rs1800470 com o prognóstico dos pacientes com câncer oral e de orofaringe, por 
meio da ocorrência da recidiva local e pelas sobrevidas livre de doença local e 
doença específica. Metodologia: Foram estudados 101 casos de laringe. O DNA 
foi extraído a partir das amostras de sangue dos participantes pelo método 
salting-out. O DNA foi utilizado para a genotipagem dos polimorfismos por PCR-
RFLP. Resultados: A análise multivariada mostrou que a presença de ao menos 
um alelo -509T aumenta em 9 vezes o risco de óbito, em relação à ausência 
deste mesmo alelo (OR=9,11; CI=1,51-54,93; p=0,016). A análise multivariada 
mostrou que a presença de pelo menos um alelo 10Leu diminui o risco de 
recidiva local em 10 vezes em relação à presença da homozigose Pro10 
(OR=0,09; CI=0,02-0,53; p=0,008). O polimorfismo BCL2 -938C>A não 
apresentou resultados significantes. Conclusão: Resultados preliminares 
reforçam o papel dos marcadores moleculares prognósticos. 
 
Palavras-chave: polimorfismo, cabeça e pescoço, câncer, radioterapia, 

prognóstico 

TITLE: Evaluation of rs1800469 and rs1800470 polymorphisms of the TGFB 

gene and rs2277115 of the BCL2 gene as prognostic molecular markers of 

laryngeal squamous cell carcinoma 

Abstract 
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Purpose: Radiotherapy is widely used in the treatment of head and neck 
neoplasias. However, some individuals show diferente responses to the 
treatment, which can infuence their survival. Damages to the DNA induced by 
radiotherapy start cell response and polymorphims in genes envolved on these 
response can influence the disease prognosis, due to the tumoral radiosensitivity 
level. The aim of the current study was analyse the relation beteween BCL2 
rs2279115, TGFβ rs1800469 and rs1800470 polymorphisms and the outcomes 
of patientes with oral and oropharynx cancer through local recurrence but also 
through the survival rate free of the local disease and the disease itself. Methods: 
We studied 101 cases of larynx cancer. The patients DNA was extracted from the 
participants' blood samples by the salting-out method and genetic polymorphisms 
were analysed by PCR-RFLP. Results: Multivariate analysis showed that the 
presence of the -509T allele increased the risk of death by 9 times compared to 
its absence from the same allele (OR = 9.11; CI = 1.51-54.93; p = 0.016 ). 
Multivariate analysis showed that the presence of homozygosis is 10 times lower 
(OR = 0.09; CI = 0.02-0.53; p = 0.008). BCL2 -938C> A polymorphism presence 
was not significative. Conclusion: Preliminary results highlight the role of 
prognostic molecular markers. 
 
Keywords: polymorphism, heand and neck, cancer, radiotherapy, prognosis 
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TÍTULO: Identificação dos processos fonológicos atuantes na fala de crianças 

em processo de aquisição fonológica típica 

Resumo 

O desenvolvimento da linguagem segue um padrão de aquisição fonológica 
semelhante entre as crianças, sendo considerado não-linear e gradual o qual 
eles tentam se aproximar da fala adulta, podendo apresentar algumas alterações 
chamadas de estratégias de reparo. Existem muitos estudos sobre essas 
estratégias, no entanto elas são escassas na cidade de Natal. Dessa forma, o 
objetivo dessa pesquisa é identificar os processos fonológicos atuantes na fala 
de crianças em processo de aquisição fonológica típica nesse local. Com relação 
a metodologia, essa pesquisa é quantitativa e qualitativa, com análise descritivo-
exploratória. A coleta da fala de 28 crianças, entre quatro e sete anos de idade, 
foi feita por meio de um teste de nomeação de figuras. Posteriormente, esses 
dados foram transcritos foneticamente e analisados, verificando todas as 
ocorrências dos processos fonológicos presentes nas falas desses infantis. 
Como resultado é possível observar que o apagamento de líquida final foi o 
processo mais recorrente. Com isso, pode-se concluir que os processos 
fonológicos adotados por essas crianças são diferentes dos processos 
observados no sudeste e sul do país e dessa forma os dados obtidos nesse 
estudo podem auxiliar os fonoaudiólogos nas terapias de transtornos dos sons 
da fala de infantes residentes de Natal. Entretanto torna-se necessário 
elaboração de pesquisas com amostras mais robustas para a confirmação dos 
dados obtidos no presente estudo. 

 
Palavras-chave: Criança. Fala. Desenvolvimento da Linguagem. 

TITLE: Identification of the phonological processes involved in the speech of 

children in the process of typical phonological acquisition 

Abstract 

Language development varies from person to person, but children follow a 
similar, nonlinear, gradual pattern of phonological acquisition that they try to 
approach adult speech, and may present with some alterations called repair 
strategies. There are many studies on these strategies, however they are scarce 
in the city of Natal. Thus, the objective of this research is to identify the 
phonological processes acting on the speech of children in typical phonological 
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acquisition process in this place. Regarding the methodology, this research is 
quantitative and qualitative, with descriptive-exploratory analysis. The speech 
collection of 28 children, between four and seven years old, was made through a 
picture naming test. Subsequently, these data were phonetically transcribed and 
analyzed, checking all occurrences of phonological processes present in the 
speech of these children. As a result it can be seen that the final liquid blotting 
was the most recurring process. Thus, it can be concluded that the phonological 
processes adopted by these children are different from the processes observed 
in the southeast and south of the country and thus the data obtained in this study 
can help speech therapists in speech sound disorders therapies of children living 
in Brazil. Christmas. However, it is necessary to elaborate research with more 
robust methodologies to confirm the data obtained in the present study. 

 
Keywords: Child. Speech. Language Development. 
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TÍTULO: Estimadores econômicos para Produtos e Subprodutos derivados da 

Bucha Vegetal (Luffa spp) 

Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo estimar os valores máximos e mínimos 
dos elementos de custos operacionais de produção (insumos e serviços de 
produção), como também os valores máximos e mínimos de venda (elementos 
de receita) da produção da bucha vegetal (Luffa spp.), na região de Macaíba, 
estado do Rio Grande do Norte. Os dados foram coletados no período de 
agosto/2018 a junho/2019, e como instrumento para a coleta de dados, foram 
utilizados, além de um levantamento bibliográfico sobre os sistemas de produção 
da cultura, pesquisas de preços dos elementos de produção no mercado local, 
assim como a produtividade e o preço de venda na região. Pôde-se observar 
que a cultura não necessita de muita tecnologia de produção, com isso, é 
indicada para o cultivo na agricultura familiar. Observou-se que a cultura 
apresenta um custo médio de implantação de R$ 39.301,89 por ha, gerando uma 
receita média de R$ 93.000,00, podendo chegar até R$ 117.000,00. 
 
Palavras-chave: Agricultura familiar. Custos de produção. Luffa spp. 

TITLE: Economic Estimators for Products and Byproducts Derived from 

Vegetable Bush (Luffa spp) 

Abstract 

 

The present work aimed to estimate the maximum and minimum values of the 
production operating cost elements (inputs and production services), as well as 
the maximum and minimum sales values (revenue elements) of the vegetable 
bush (Luffa spp.), in the region of Macaíba, state of Rio Grande do Norte. The 
data were collected from August/2018 to June/2019, and as a tool for data 
collection, were used, in addition to a bibliographic survey on crop production 
systems, prince survey of production elements in the local market., as well as 
productivity and sales prince in the region. It can be observed that the crop does 
not require much production technology, so it is suitable for cultivation in family 
farming. It was observed that the crop has an average implantation cost of R$ 
39.301,89 per ha, generating an average revenue of R$ 93.000,00 and may 
reach up to R$ 117.000,00. 
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Keywords: Family farming.Production costs.Luffa spp. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DE EXTRATOS DE 

RESÍDUO DE ACEROLA (Malpighia emarginata) IN NATURA E LIOFILIZADO 

Resumo 

Uma grande quantidade de resíduo é gerada no processamento de frutas em 
indústrias de polpa. Esse resíduo é composto principalmente por cascas e 
sementes, provenientes do esmagamento das frutas, podendo conter 
significativa concentração de compostos bioativos. Os fungos estão entre os 
principais causadores de alterações e deteriorações em alimentos, seja por meio 
do crescimento de micélios em sua superfície, ou pela produção de micotoxinas. 
Assim, o estudo de compostos antifúngicos apresenta uma considerável 
importância para a indústria alimentícia. Este trabalho teve como objetivo avaliar 
a ação antifúngica de extratos elaborados à base de resíduo de acerola, tanto in 
natura quanto liofilizado, nas concentrações de 0% e 20%, frente às espécies de 
Aspergillus niger, Fusarium sp., Penicillium expansum e Rizophus sp. Os 
extratos foram adicionados ao meio PDA e as suspensões de fungos foram 
inoculadas no centro de placas. O crescimento da colônia foi avaliado 
diariamente através da medição de seu diâmetro. Os dados foram plotados, 
gerando as curvas de regressão correspondentes para a avaliação da taxa de 
crescimento, com base no coeficiente de determinação (R²). Os melhores 
resultados foram para o Fusarium sp., seguido do Penicillium expansum. Foi 
evidenciada também uma pequena inibição de crescimento do Aspergillus niger 
e uma mínima redução do Rizophus sp. 
 
Palavras-chave: Ação antifúngica; Microrganismos deteriorantes; Acerola. 

TITLE: EVALUATION OF MOLD INACTIVATION BY THE ACTION OF 

EXTRACTS OF ACEROLA’S RESIDUE (Malpighia emarginata) 

Abstract 

A large amount of waste is generated in pulp fruit’s processing from industries. 
This residue is mainly composed of peels and seeds from fruit crushing and may 
contain significant concentration of bioactive compounds. Molds are among the 
main causes of changes and deterioration in food, either through the growth of 
mycelia or mycotoxins production. Thus, the study of natural antifungal 
compounds is very important to food conservation. The objective of this search 
was to evaluate the antifungal action of extracts made from residues from fresh 
and freeze-dried acerola (Malpighia emarginata), at concentrations of 0% and 
20%, against Aspergillus niger, Fusarium sp., Penicillium expansum and 
Rizophus sp. The extracts were added to the PDA medium and the mold 
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suspensions were inoculated in the center of the Petri plates. The colony growth 
was evaluated daily by measuring its diameter. The data were plotted generating 
the corresponding regression curves of the growth, based on the coefficient of 
determination (R²). The best results were related to Fusarium sp. and Penicillium 
expansum. The growth rate to Aspergillus niger had a slight reduction. Rizophus 
sp. there was a minimal reduction. 
 
Keywords: antifungal action; fruit extracts; acerola; Malpighia emarginata. 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DO INIBIDOR DE TRIPSINA 

SACIETOGÊNICO DA SEMENTE DE TAMARINDO (TAMARINDUS INDICA L.) 

ENCAPSULADO 

Resumo 

O encapsulamento de partículas visa potencializar o efeito da substância 
encapsulada. O objetivo foi obter e caracterizar quimicamente nanopartículas de 
inibidor de tripsina isolado das sementes de tamarindo (ITT) encapsuladas em 
diferentes agentes encapsulantes. O ITT foi obtido por Cromatografia de 
afinidade Tripsina-Sepharose segundo Carvalho et al. (2016). O 
encapsulamento foi realizado pela técnica de nanopreciptação em solvente 
orgânico, utilizando quitosana purificada, proteína do soro do leite isolada e 
combinação de ambos como agentes encapsulantes. As partículas obtidas foram 
avaliadas quanto a Microscopia Ele-trônica de Varredura e Espectroscopia no 
Infravermelho por Transformada de Fourier. As micrografias mostraram que o 
encapsulado em quitosana purificada (EQ) formou partícula sem formato 
definido com depressões na superfície e tamanho de 619 nm, já os encapsulados 
em proteína do soro do leite (EP) e na combinação (EQPI) formaram partículas 
aglomeradas esféricas, de tamanhos médio de 100 nm, além de superfícies lisas. 
Os espectros mostraram a presença de bandas deslocadas na mesma região do 
espectro do inibidor e agentes encapsulantes e a presença de novas bandas 
após o encapsulamento, evidenciando a interação entre nú-cleo e material de 
parede. Conclui-se assim que o encapsulamento do ITT utilizando a combi-
nação de quitosana purificada e proteína do soro do leite isolada como material 
de parede, ofereceu estabilidade da função bioativa do agente encapsulado. 
 
Palavras-chave: Encapsulamento. Quitosana purificada. Proteína isolada do 

leite. 

TITLE: Chemical characterization of encapsulated tamarind seed sactyogenic 

trypsin inhibitor 

Abstract 

Particle encapsulation aims to enhance the effect of the encapsulated substance. 
The objective was to obtain and chemically characterize trypsin inhibitor 
nanoparticles isolated from tamarind seeds (TTI) encapsulated in different 
encapsulating agents. The TTI was obtained by Trypsin-Sepharose affinity 
chromatography according to Carvalho et al. (2016). The encapsulation was 
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performed by the technique of nanoprecipitation in organic solvent, using purified 
chitosan, whey protein isolated and combination of both as encapsulating agents. 
The obtained particles were evaluated for Scanning Electron Microscopy and 
Fourier Transform Infrared Spectroscopy. The micrographs showed that the 
encapsulated in purified chitosan (EC) formed unformed particle defined with 
depressions on the surface and size of 619 nm, already those encapsulated in 
whey protein (EW) and in combination (ECWI) formed spherical agglomerated 
particles of medium size 100 nm, in addition to smooth surfaces. The spectra 
showed the presence of displaced bands in the same region inhibitor spectrum 
and encapsulating agents and the presence of new bands after encapsulation, 
highlighting the interaction between core and wall material. It is thus concluded 
that the TTI encapsulation using the combination of purified chitosan and whey 
protein isolated as wall material, offered stability of the bioactive function of the 
encapsulated agent. 

 
Keywords: Encapsulation. Purified Chitosan. Protein isolated from milk. 
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TÍTULO: Composição mineral de sorgo cv BRS Ponta Negra irrigado com água 

salina e submetido a adubação nitrogenada. 

Resumo 

 

Este trabalho tem o objetivo de avaliar os efeitos de doses de nitrogênio sobre a 
composição mineral das plantas de sorgo [Sorghum bicolor (L.) Moench.] cv. 
BRS Ponta Negra irrigadas com água salina. As plantas serão cultivadas em 
tubos de PVC com solo arenoso em casa de vegetação. As doses de adubação 
nitrogenada serão as equivalentes a 0, 50, 100 e 150 t ha-1 e os níveis de 
salinidade da água de irrigação serão de 0, 1,5, 2,5, 3,5 e 4,5 dS m-1. Para a 
confecção das soluções salinas será utilizada a água de açude, localizado na 
Escola Agrícola de Jundiaí, adicionadas com sais de NaCl, CaCl22H2O e 
MgCl26H2O, na proporção de 7:2:1. O delineamento experimental a ser usado 
é o inteiramente casualizado com quatro repetições, em esquema fatorial 4 x 5. 
As variáveis a serem analisadas serão: teores de sódio e potássio, cloro, cálcio, 
magnésio e fósforo no colmo + bainhas e nos limbos foliares das plantas de 
sorgo cv. BRS Ponta Negra. Verificou-se que as doses de nitrogênio não 
evitaram os acúmulos do íon sódio nas plantas mediante o aumento da 
salinidade da água de irrigação. Houve o maior acúmulo de potássio nos colmos 
em detrimento da sua concentração nos limbos foliares. 

 
 
Palavras-chave: nitrogênio, solo, salinização, Sorghum bicolor. 

TITLE: Sorghum cv BRS Ponta Negra sorghum mineral composition irrigated with 

saline water and subjected to nitrogen fertilization. 

Abstract 

 

The objective of this study was to evaluate the effects of nitrogen on the mineral 
composition of sorghum plants (Sorghum bicolor (L.) Moench, Cv. BRS Ponta 
Negra irrigated with saline water) and the plants are grown in PVC pipes with 
sandy soil at home As doses of nitrogen fertilization are equivalent to 0, 50, 100 
and 150 t ha-1 and the salinity values of the irrigation water are 0, 1,5, 2,5, 3,5 
and 4,5 dS m -1. The feed water, located at the Escola Agrícola de Jundiaí, added 
with NaCl, CaCl22H2O and MgCl26H2O salts, will be used in the preparation of 
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saline solutions, in a ratio of 7: 2: 1. The experimental design to be used is 
completely randomized with four replicates, in a 4 x 5 factorial scheme. As the 
variables are analyzed with four replicates, in the factorial phase, chlorine, 
calcium, magnesium and phosphorus in stem + hems and leaf limy of sorghum 
plants BRS Ponta Negra. It was found that the s nitrogen doses are not sufficient 
to compensate for the increased salinity of the irrigation water. The highest 
concentration of potassium in the stalks to the detriment of its concentration in 
the leaf limbs. 

 
 
Keywords: nitrogen, soil, salinization, Sorghum bicolor. 
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TÍTULO: Avaliação da função respiratória de recém-nascidos prematuros em 

ambulatório de seguimento. 

Resumo 

Avaliar a mobilidade toracoabdominal durante a respiração e sua relação com 
os fatores de risco clínicos em recém-nascidos prematuros (RNPT). Trata-se de 
um estudo multicêntrico, transversal realizado em duas Unidades de Cuidado 
Intermediário Neonatal com RNPT entre 26-35 semanas, estáveis 
hemodinamicamente, que fizeram uso de oxigênio ou suporte ventilatório 
durante a fase da internação. O movimento lateral do tronco foi filmado por 2 
minutos e os vídeos foram avaliados no Software MATLAB® para interpretação 
quantitativa da participação toracoabdominal, por um pesquisador cego sobre os 
dados da amostra. Os dados foram expressos graficamente em cm2 
representando os valores máximos, mínimos e médios da participação do tórax 
e abdômen. O coeficiente de Pearson foi usado para avaliar a correlação entre 
as variáveis neonatais com a mobilidade. Foram avaliados 2080 frames de 26 
RNPT com idade gestacional média de 31 semanas ± 2,34. Quanto maior a idade 
e o peso, maior a participação do tórax na respiração (r=0,55; p=0,001) e quanto 
maior o tempo de internação menor é a sua participação (r=-0,40; p=0,04). A 
participação do abdômen aumenta de acordo com o aumento do número de dias 
em uso de oxigênio (r=0,33; p=0,001) e diminui com o aumento da idade e do 
peso (r=-0,41; p=0,001). A participação toracoabdominal tem relação direta com 
idade gestacional e o peso. 
 
Palavras-chave: Recém-Nascido Prematuro, Biomecânica Respiratória, Parede 

Torácica. 

TITLE: assessment of thoracoabdominal mobility in respiration and the 

relationship with clinical risk factors in preterm infants 

Abstract 

To evaluate the thoracoabdominal involvement during breathing and its 
relationship with clinical risk factors in preterm infants (PTNB). This is a 
multicenter, cross-sectional study conducted in two Neonatal Intermediate Care 
Units with PTNB between 26 and 35 weeks, hemodynamically stable, which used 
oxygen or ventilatory support during the hospitalization phase. The lateral 
movement of the trunk was filmed for 2 minutes and the videos were evaluated 
in the MATLAB Software for quantitative interpretation of the thoracoabdominal 
participation by a blind researcher on the data of the sample. The data were 
expressed graphically in cm2 representing the maximum, minimum and mean 
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values of the participation of the thorax and abdomen. Pearson's coefficient was 
used to assess the correlation between neonatal variables and mobility. 2080 
frames of 26 infants with mean gestational age of 31 weeks ± 2.34 were 
evaluated. The greater the age and weight, the greater the participation of the 
chest in breathing (r = 0.55, p = 0.001) and the longer the hospitalization time the 
lower its participation (r = -0.40, p = 0, 04). The participation of the abdomen 
increases according to the increase in the number of days in the use of oxygen 
(r = 0.33, p = 0.001) and decreases with increasing age and weight (r = -0.41, p 
= 0.001). The thoracoabdominal participation is directly related to gestational age 
and weight. Prolonged use of oxygen and hospitalization time adversely interfere 
with the respirat 
 
Keywords: Infant Premature, Respiratory Biomechanics; chest wall; abdominal 

wall 
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TÍTULO: ANÁLISE DA TAXA DE RELAXAMENTO MÁXIMA (MRR) EM 

PACIENTES COM DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE (DMD) 

COMPARADOS A SUJEITOS SAUDÁVEIS 

Resumo 

O objetivo deste estudo é analisar as taxas de relaxamento e contração dos 
músculos inspiratórios derivadas da SNIP em indivíduos com DMD versus 
sujeitos saudáveis pareados além de avaliar a sensibilidade e especificidade 
para diferenciar indivíduos doentes de não- doentes. Metodologia: A partir da 
curva de SNIP, foram calculadas as taxas de relaxamento máximo (MRR) como 
a primeira derivada da pressão em relação ao tempo (dP/dt), a constante de 
tempo da porção exponencial da curva de decaimento de pressão (τ, tau) e a 
taxa máxima de desenvolvimento de pressão (MRPD). Resultados: Quando 
comparados a sujeitos saudáveis, os indivíduos com DMD apresentaram 
redução da função pulmonar e de força muscular respiratória (p<0,001), além de 
menor MRR (6,2 [5,1 – 7,1] vs 9 [6,8 – 11,6] % /ms, p = 0,001) e MRPD (-0,38 [-
0,48 / -0,29] vs -0,62 [-0,83 / -0,52] cmH2O/ms− 1, p =0,001), e maior τ (64,6 
[50,2 – 88,1] vs 40,1 [29,4 - 47] ms, p = 0,001). Adicionalmente, os parâmetros 
derivados da curva SNIP foram capazes de discriminar indivíduos com DMD de 
sujeitos saudáveis [Pico SNIP (AUC 0,93 p<0,0001), MRR (AUC 0,83 p<0,0001), 
τ (AUC 0,92 p<0,0001) e MRPD (AUC 0,90 p<0,0001)]. Conclusão: Os 
parâmetros derivados da curva SNIP podem discriminar DMD de indivíduos 
saudáveis, auxiliando na identificação precoce dessas alterações na prática 
clínica. 
 
Palavras-chave: Distrofia Muscular de Duchenne, Pressões Respiratórias 

Máximas. 

TITLE: MAXIMUM RELAXATION RATE (MRR) ANALYSIS IN PATIENTS WITH 

DUCHENNE MUSCULAR DISTROPHY (DMD) COMPARED TO HEALTHY 

SUBJECTS 

Abstract 

To assess the relaxation and contractile rates of inspiratory muscles non-
invasively through nasal inspiratory sniff pressure in Duchenne muscular 
dystrophy (DMD) and compare to matched-paired healthy subjects. Also, to 
assess the sensitivity and specificity to differentiate diseased individuals from 
non-patients. Methodology: From the SNIP curve, the maximum relaxation rate 
(MRR) was calculated as the first derivative of pressure versus time (dP/dt), time 
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constant of the exponential portion of the pressure decay curve (τ, tau) and 
maximum rate of development of pressure (MRPD). Results: When compared 
with healthy subjects, DMD patients exhibited lung function parameters and 
respiratory muscle strength lower than healthy subjects (p<0.0001), besides a 
significantly lower maximum relaxation rate (6.2 [5.1 - 7.1] vs 9 [6.8 - 11.6] % / 
ms, p =0.001) and MRPD (-0.38 [-0.48 | -0.29] vs -0.62 [-0.83 | -0.52] cmH2O/ms− 
1, p = 0.001), as well as a τ (64.6 [50.2 - 88.1] vs 40.1 [29.4 - 47] ms, p = 0.001) 
significantly higher. Additionally, ROC curves showed that the parameters 
derived from the SNIP curve are able to discriminate DMD from healthy subjects 
[Peak Snip (AUC 0.93 p<0.0001), MRR (AUC 0.83 p<0.0001), τ (AUC 0.92 
p<0.0001) and MRPD (AUC 0.90 p<0.0001)]. Conclusion: The parameters 
derived from the SNIP curve can discriminate DMD from healthy individuals, 
helping in the early identification of these changes in clinical practice. 
 
Keywords: Duchenne Muscular Dystrophy, Maximal Respiratory Pressure 
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ORIENTADOR: BRUNO LOBAO SOARES 

 

 

TÍTULO: Orientação de aluno para obtenção grupos de animais de varias 

injeções de ketamina e redação de artigo para o projeto de estudo de ação de 

doador de oxido nitrico em modelo de mania 

Resumo 

O transtorno afetivo bipolar (TAB) afeta mais de 1% da população mundial e é 
uma das principais causas de incapacidade entre os jovens1. A necessidade por 
novos tratamentos urge em torno das limitações que os medicamentos 
existentes apresentam, como efeitos colaterais de grande magnitude. Evidências 
apontam anormalidades na neurotransmissão glutamatérgica em boa parte dos 
transtornos psiquiátricos e compostos interagem com este sistema também 
possuem potencial no tratamento de grandes distúrbios psiquiátricos. Neste 
projeto, visionamos o uso do Nitroprussiato de Sódio (NPS), doador de óxido 
nítrico, como saída em torno da hipótese glutamatérgica. 
 
Palavras-chave: Glutamato, Bipolar, Óxido Nítrico, Antipsicótico 

TITLE: Nitric Oxide Donor Action Study in Lysdexamphetamine Mania Models 

Induced 

Abstract 

Bipolar affective disorder (BAD) affects more than 1% of the world population and 
is a major cause of disability among young people 1. The need for new treatments 
is urgent around the limitations that existing drugs present, such as side effects 
of great magnitude. Evidence points to abnormalities in glutamatergic 
neurotransmission in most psychiatric disorders and compounds interacting with 
this system also have potential in the treatment of major psychiatric disorders. In 
this project, we envision the use of Sodium Nitroprusside (NPS), a donor of nitric 
oxide, as a way around the glutamatergic hypothesis. 
 
Keywords: Glutamate, Bipolar, Nitric Oxide, Antipsychotic 
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TÍTULO: Padrões cromossômicos em espécies da família Labridae em 

ambientes insulares brasileiros 

Resumo 

Foram analisados aspectos citogenéticos de Halichoeres poeyi, Halichoeres 
brasiliensis e Thalassoma noronhanum pertencentes a família Labridae, que é 
bastante diversificada com 530 espécies, as espécies têm 2n=48 cromossomos. 
São peixes de regiões temperadas e tropicas, possuem importante papel no 
funcionamento dos recifes, T. noronhanum é um peixe limpador, removendo 
tecido doente de outras espécies, e são pouco conhecidos geneticamente. Os 
objetivos foram caracterizar a citogenética do grupo e promover a capacitação 
do bolsista em técnicas citogenéticas. Os espécimes coletados foram 
submetidos às técnicas citogenéticas que consistiram em estimulação mitótica, 
coleta de amostras do rim, preparação de lâminas, técnicas de coloração 
Giemsa, bandeamento C. Foram preparadas 14 lâminas e durante as análises 
as coordenadas do microscópio das metáfases encontradas foram marcadas 
para posterior fotografia e análise. Até o momento não foi possível fotografar e 
analisar as metáfases devido indisponibilidade de equipamentos. Os resultados 
parciais obtidos foram relacionados ao aprendizado das técnicas citogenéticas 
pelo bolsista, não tendo sido possível análises quantitativas. Ressalta-se a 
necessidade de continuidade deste estudo para finalização das análises e 
melhor compreensão dos padrões cromossômicos nesta família 

 
Palavras-chave: Genética de peixes, técnicas citogenéticas, cariótipo, 

cromossomos 

TITLE: Chromosome patterns in Labridae family species in Brazilian island 

environments 

Abstract 

We analyzed cytogenetic aspects of Halichoeres poeyi, Halichoeres brasiliensis 
and Thalassoma noronhanum belonging to the Labridae family, which is quite 
diverse with 530 species. The species have 2n = 48 chromosomes. These are 
fish from temperate and tropic regions, have an important role in the functioning 
of the reefs, T. noronhanum is a clean fish, removing diseased tissue from other 
species, and are little known genetically. The objectives were to characterize the 
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cytogenetics of the group and promote the training of the scholar in cytogenetic 
techniques. The collected specimens were submitted to cytogenetic techniques 
that consisted of mitotic stimulation, kidney samples collection, slide preparation, 
Giemsa staining techniques, C-strip. 14 slides were prepared and during the 
analysis the microscope coordinates of the metaphases were marked for 
subsequent photography and analysis. So far it has not been possible to 
photograph and analyze the metaphases due to unavailability of equipment. The 
partial results obtained were related to the learning of cytogenetic techniques by 
the scholarship holder, and no quantitative analysis was possible. We emphasize 
the need for continuity of this study to finalize the analysis and better 
understanding of chromosome patterns in this family. 

 
Keywords: Fish genetics, cytogenetics techniques, karyotype, chromosomes 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 174 

 

CÓDIGO: SB0197 

AUTOR: ANDRESSA TEODOSIO ALMEIDA DE MELO 

ORIENTADOR: JULIANA FERNANDES DOS SANTOS DAMETTO 

 

 

TÍTULO: Estado nutricional de vitamina A pela investigação do retinol sérico em 

puérperas após suplementação com diferentes doses de RRR-alfa-tocoferol 

Resumo 

 

Introdução: A deficiência de vitamina A é um grande problema de saúde pública 
mundial e atinge o grupo materno infantil. O objetivo desse estudo foi analisar o 
efeito de diferentes doses de RRR-alfa-tocoferol no retinol sérico.Metodologia: 
Estudo prospectivo, randomizado, com 36 mulheres atendidas em duas 
maternidades públicas no Rio Grande do Norte. No pós-parto imediato, foram 
alocadas nos grupos: controle (n=12) sem intervenção; suplementado 1 (n=12) 
recebeu a dose de 400 UI de RRR-alfa-tocoferol; e suplementado 2 (n=12) 
recebeu a dose de 800 UI de RRR-alfa-tocoferol. Foram coletados sangue 
materno em 3 momentos: 1º (0 hora) antes da suplementação, 20º e 30º dias 
pós-parto. O retinol foi analisado por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. 
Resultados e Discussão: A concentração sérica de retinol referente ao pós-parto 
imediato correspondeu a 42,8±14 μg/dL no grupo controle, 41,5±12,6 μg/dL no 
grupo suplementado 1 e a 39,9±7,5 μg/dL no grupo suplementado 2, não 
apresentando diferença significativa entre os grupos (p>0,05). O diagnóstico do 
estado nutricional em vitamina A foi adequado no primeiro momento após o 
parto, de acordo com outros estudos com população semelhante. Analisando a 
concentração média de retinol característica de cada grupo, verificou-se que não 
houve diferença entre os valores no período avaliado, até o 30º dia pós-parto (p 
> 0,05).Conclusão: A suplementação com diferentes dosagens de RRR-alfa-
tocoferol não proporcionou aumento do retinol sérico. 

 
 
Palavras-chave: Retinol. Soro. Suplementação alimentar. Puerpério. 

TITLE: Nutritional status of vitamin A by investigation of serum retinol in 

postpartum women after supplementation with different doses of RRR-alpha 

tocopherol. 

Abstract 

Vitamin A deficiency is a major global public health problem and affects the 
maternal and child group. The aim of this study was to analyze the effect of 
different doses of RRR-alpha tocopherol on serum retinol. Prospective, 
randomized study of 36 women attending two public maternity hospitals in Rio 
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Grande do Norte. In the immediate postpartum period, the following groups were 
allocated: control (n=12) without intervention; supplemented 1 (n=12) received 
the 400 IU dose of RRR-alpha tocopherol; and supplemented 2 (n=12) received 
the 800 IU dose of RRR-alpha tocopherol. Foram coletados sangue materno em 
3 momentos: 1º (0 hora) antes da suplementação, 20º e 30º dias pós-parto. O 
retinol foi analisado por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. Results and 
discussion: Immediate postpartum serum retinol concentration was 42.8 ± 14 μg 
/ dL in the control group, 41.5 ± 12.6 μg / dL in the supplemented group 1, and 
39.9 ± 7.5 μg / dL. dL in supplemented group 2, showing no significant difference 
between groups (p> 0.05). The diagnosis of nutritional status in vitamin A was 
appropriate at the first moment after delivery, according to other studies with a 
similar population. Analyzing the average retinol concentration characteristic of 
each group, it was verified that there was no difference between the values in the 
evaluated period, until the 30th postpartum day (p> 0.05). Conclusion: 
Supplementation with different dosages of RRR-alpha-tocopherol did not 
increase serum retinol. 
 
Keywords: Retinol. Serum. Food Supplementation. Puerperium. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE FERMENTAÇÃO DO SUCO DE 

CAJÁ POR Lactobacillus acidophilus NRRL B-4495 PARA OBTENÇÃO DE 

BEBIDA PROBIÓTICA 

Resumo 

O objetivo dessa pesquisa foi avaliar a viabilidade do suco de cajá (Spondias 
mombin L.) como base para a formulação de uma bebida probiótica fermentada 
com Lactobacillus acidophilus NRRL B-4495. A análise foi desenvolvida a partir 
de um planejamento experimental, estudando as variáveis pH e temperatura, a 
fim de aferir a viabilidade do microrganismo. Objetivando encontrar condições 
ótimas de temperatura e pH para crescimento da cepa, as amostras foram 
observadas após período de inoculação de 24h. A condição ótima para 
crescimento de L. acidophilus foi a pH 6,38 com contagem de 8,02 Log UFC/mL. 
No entanto, a temperatura não apresentou influência significativa sobre a 
viabilidade do probiótico. Embora esta espécie seja um veículo adequado para 
crescimento em meios ácidos, o suco de cajá apresenta acidez que excede sua 
capacidade, portanto, durante o ensaio houve necessidade de adequação na 
acidez do suco para que fosse possível um crescimento consistente e o 
desenvolvimento de um novo produto capaz de associar as características 
funcionais e nutricionais do cajá à ingestão de culturas probióticas. 
 
Palavras-chave: Suco fermentado; Lactobacillus acidophilus; Probiótico; 

Viabilidade 

TITLE: EVALUATION OF CAJA JUICE FERMENTATION CONDITIONS BY 

Lactobacillus acidophilus NRRL B-4495 FOR PROBIOTIC DRINKING 

Abstract 

The objective of this research was to evaluate caja juice to use as a basis for the 
formulation of a probiotic fermented beverage (Spondias mombin L.), using the 
Lactobacillus acidophilus NRRL B-4495. The analysis was developed using an 
experimental design, studying the pH and temperature variables in order to 
assess the viability of the microorganism. In order to find optimal temperature and 
pH conditions for strain growth, the samples were observed after 24h of 
inoculation. The optimum conditions for L. acidophilus growth were at pH 6.38 for 
8.02 Log CFU / mL. However, the temperature did not show significant influence. 
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Although this species is a suitable vehicle for growth in acidic media, the caja 
juice has acidity that exceeds its capacity, so during the test there was a need to 
adjust the acidity of the juice so that a consistent growth and development of a 
new product capable of associating the functional and nutritional characteristics 
of cajá with the ingestion of probiotic cultures. 
 
Keywords: Fermented juice; Lactobacillus Acidophilus; Probiotic; Viability 
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TÍTULO: Associação entre o aleitamento materno exclusivo com sobrepeso e 

obesidade na adolescência: uma revisão sistemática 

Resumo 

 

O objetivo deste estudo foi identificar, por meio de uma revisão sistemática, a 
associação entre o aleitamento materno exclusivo (AME) e o desenvolvimento 
de sobrepeso e obesidade na adolescência. Foi realizada busca nas bases de 
dados LILACS, PubMed e Scopus. Dos 1.150 registros identificados, 11 
preencheram os critérios de inclusão e foram inseridos na revisão. Os estudos 
apresentam diferentes durações de amamentação exclusiva: 3 meses (n = 3), 4 
meses (n = 1) e até 6 meses (n = 7), e sua respectiva relação com o 
desenvolvimento de obesidade na adolescência. O aleitamento materno 
exclusivo foi inversamente associado com o risco de sobrepeso/obesidade na 
adolescência, tanto para durações mais curtas avaliadas (3 e 4 meses) quanto 
para 6 meses. Dois estudos não encontraram uma relação estatisticamente 
significante, sendo um que avaliou o AME até os quatro meses, e o segundo, até 
os seis meses. Entretanto, os resultados desta revisão evidenciam que o AME 
pode contribuir para a redução do risco de sobrepeso e obesidade na 
adolescência. Neste sentido, é importante a promoção do AME considerando 
seus efeitos benéficos ao longo do tempo, não só com relação ao estado 
nutricional antropométrico, mas também seu impacto sobre o adequado 
crescimento e desenvolvimento e na redução do risco de doenças. 

 
 
Palavras-chave: Aleitamento materno 

exclusivo.Adolescente.Sobrepeso.Obesidade.Revisão 

TITLE: Association between exclusive breastfeeding with adolescent overweight 

and obesity: a systematic review 

Abstract 

The aim of this study was to identify, through a systematic review, the association 
between exclusive breastfeeding and the development of overweight and obesity 
in adolescence. Search was performed in the LILACS, PubMed and Scopus 
databases. Of the 1,150 records identified, 11 fulfilled the inclusion criteria and 
were included in this review. Studies show different durations of exclusive 
breastfeeding: 3 months (n = 3), 4 months (n = 1) and up to 6 months (n = 7), and 
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their relationship with the development of obesity in adolescence. Exclusive 
breastfeeding was inversely associated with the risk of overweight / obesity in 
adolescence, both for shorter duration (3 and 4 months) and 6 months. Two 
studies did not find a statistically significant relationship, one evaluating EBF up 
to four months and the second up to six months. However, the results of this 
review show that EBF can contribute to reducing the risk of overweight and 
obesity in adolescence. In this sense, it is important to promote EBF considering 
its beneficial effects over time, not only in relation to anthropometric nutritional 
status, but also its impact on adequate growth and development and in reducing 
disease risk. 
 
Keywords: Exclusive Breastfeeding.Adolescent.Overweight.Obesity.Review 
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TÍTULO: Características dos casos confirmados quanto aos aspectos clínicos 

das arboviroses dengue, chikungunya e zika no estado do Rio Grande do Norte, 

Brasil 

Resumo 

O presente estudo descreve os sinais clínicos que estiveram em maior número 
dos casos notificados das arboviroses dengue, chikungunya e zika. Diante da 
insuficiência de buscas que incluam os sinais e sintomas que possam estar 
ligados às epidemias, este trabalho objetiva realizar uma análise do perfil 
epidemiológico dos casos de dengue, chikungunya e zika no estado do Rio 
Grande do Norte no período de 2015 a 2017. A população foi composta dos 
casos confirmados das arboviroses no RN com dados obtidos através das fichas 
de notificações e investigação disponíveis na Secretária de Saúde Pública do 
Estado do Rio Grande do Norte. Em conformidade com os sinais clínicos que 
que estavam mais presentes durante os três anos foram a cefaleia, febre, mialgia 
e artralgia intensa. Viu-se que, no ano de 2016, ocorreu uma melhora no 
preenchimento do quadro de notificação acarretando uma maior taxa de 
informações sobre as variáveis sendo assim mais condizentes com as 
informações contidas nos boletins epidemiológicos. Sendo assim, preciso o 
desenvolvimento de ações de capacitação dos profissionais de saúde para o 
preenchimento correto das fichas de notificações para que se tenha dados mais 
confiáveis e, consequentemente, uma melhoria na qualidade da informação. 
 
Palavras-chave: Infecções por arbovírus; Epidemiologia; Educação em Saúde. 

TITLE: Characteristics of confirmed cases regarding clinical aspects of dengue, 

chikungunya and zika arboviruses in the state of Rio Grande do Norte, Brazil 

Abstract 

The present study describes the clinical data that are in most reported cases of 
dengue, chikungunya and zika arboviruses. In the failure of searches that sensors 
and signals that are capable of the epidemiological case in dengue, chikungunya 
and zika in the state of the epidemiological case in denegacy, chikungunya and 
zika in the state of the Rio de Janeiro to 2017. A Rating: 0.0 is registered in the 
data sheets and procedures available at the Rio Grande do Norte State 
Department of Public Health. Compared to the clinical parameters that were more 
intense during the three years in which headache, fever, myalgia and severe 
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arthralgia. In 2016, there was an improvement in the detection of a higher rate of 
information on the variables that became more consistent with the information 
contained in the epidemiological bulletins. Thus, the development of training 
actions for health professionals to fill in the notification forms so that the data is 
better known and, consequently, an improvement in the quality of information. 
 
Keywords: Arbovirus Infections; Epidemiology; Health Education. 
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TÍTULO: Análise do perfil do sono em pacientes com Transtorno Depressivo 

Maior 

Resumo 

 

O Transtorno Depressivo Maior (TDM) é a desordem mais prevalente dos 
transtornos depressivos (World Health Organization 2017). O sono ainda é um 
fator constantemente prejudicado no TDM, isso pode levar a prejuízos sobre 
aspectos cognitivos. Nas universidades, observa-se o aumento da incidência de 
estudantes relatando sintomas depressivos. Esse trabalho objetivou uma 
avaliação da qualidade do sono de pacientes com TDM leve e moderado, 
enquanto comparava-se estes com controles saudáveis. Trata-se de um estudo 
de caso-controle, em estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, entre 18 e 35 anos. Para avaliar a qualidade do sono foi aplicado o 
questionário de índice de qualidade do sono de Pittsburgh (PSQI) e para 
investigar os sintomas depressivos foi utilizado o inventário de Depressão de 
Beck (BDI-II). Os resultados encontrados mostram pior qualidade de sono 
naqueles que apresentam TDM em relação GC,e a pior qualidade do sono se 
correlacionou diretamente com os sintomas depressivos. Na literatura o déficit 
de sono está relacionado com surgimento e recorrência de episódios 
depressivos, sendo um fator de predisposição. Concluiu-se através dos achados 
a grande necessidade de estudar mais a fundo a respeito da TDM e sua relação 
com o sono, além de avaliar como cargas horárias mais altas podem afetar a 
qualidade de sono, mesmo em estudantes sadios. 

 
 
Palavras-chave: Transtorno depressivo maior. Distúrbio de sono. Estudantes. 

TITLE: Sleep profile analysis in patients with major depressive disorder 

Abstract 

Major Depressive Disorder (MDD) is the most prevalent disorder of depressive 
disorders (World Health Organization 2017). Sleep is still a constantly impaired 
factor in MDD, this can lead to impairments on cognitive aspects. In universities, 
there is an increased incidence of students reporting depressive symptoms. This 
study aimed to evaluate the quality of sleep of patients with mild and moderate 
MDD, while comparing them with healthy controls. This is a case-control study in 
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students from the Federal University of Rio Grande do Norte, between 18 and 35 
years old. To assess sleep quality, the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) 
questionnaire was applied and the Beck Depression Inventory (BDI-II) inventory 
was used to investigate depressive symptoms. The results show worse sleep 
quality in those with MDD compared to CG, and the worse sleep quality correlated 
directly with depressive symptoms. In the literature, sleep deficit is related to the 
onset and recurrence of depressive episodes, being a predisposing factor. It was 
concluded from the findings the great need to study more deeply about MDD and 
its relationship with sleep, and to evaluate how higher hours can affect the quality 
of sleep, even in healthy students. 

 

  

 
Keywords: Major depressive disorder. Sleep disorder. Students. 
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TÍTULO: Percepção de docentes e discentes de Gestão Hospitalar acerca da 

importância do gestor hospitalar no âmbito da segurança do paciente 

Resumo 

Objetivo: identificar a percepção de docentes e discentes acerca da importância 
do gestor hospitalar no âmbito da segurança do paciente. 
 
Método: trata-se de um estudo descritivo, transversal, de abordagem qualitativa, 
desenvolvido no âmbito da ESUFRN, sendo a população composta pelos 
docentes e discentes do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar. 
Os dados foram coletados com os discentes a partir de entrevistas individuais ou 
via formulário eletrônico e com os docentes por entrevista individual e foram 
analisados pelo IRAMUTEQ. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da 
UFRN. 
 
Resultados e discussão: a amostra consistiu em 19 docentes, sendo maioria do 
sexo feminino, com média de idade 43 anos, em que maior parte não teve 
discussão ou capacitação sobre segurança do paciente em sua formação 
profissional; quanto aos discentes, a amostra foi de 12 participantes, sendo 
maioria do sexo feminino, com média de idade de 29 anos, maior parte deles já 
sendo profissional da saúde. Os docentes citaram 17 módulos do curso que 
abordam segurança do paciente, e os discentes 5 módulos. Docentes e 
discentes abordaram: os motivos da importância do gestor, a importância na 
construção de protocolos, na promoção da cultura de segurança e na garantia 
da qualidade do serviço e a necessidade de o gestor conhecer a segurança do 
paciente. 
 
Conclusão: o estudo permitiu identificar a percepção de docentes e discentes 
sobre a importância do gestor para a segurança do paciente nos serviços 
 
Palavras-chave: Segurança do paciente. Gestor de saúde. Formação 

profissional. 

TITLE: PERCEPTION OF HOSPITAL MANAGEMENT TEACHERS AND 

STUDENTS ABOUT THE IMPORTANCE OF THE MANAGER IN PATIENT 

SAFETY 

Abstract 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 185 

 

Objective: To identify the perception of teachers and students about the 
importance of hospital managers in the context of patient safety. 

Method: This is a descriptive, cross-sectional study with a qualitative approach, 
developed within the scope of ESUFRN, wherein with students were realized 
individual interview or electronic form teachers by individual interview, analyzed 
by IRAMUTEQ. The research was approved by the UFRN Ethics Committee. 

 

Results and discussion: the sample consisted of 19 teachers, most of them 
female, with a mean age of 43 years, most of whom had no discussion or training 
on patient safety in their professional education; as for the students, the sample 
consisted of 12 participants, most of them female, with a mean age of 29 years, 
most of them already being health professionals. Teachers cited 17 course 
modules that address patient safety, and students 5 modules. Teachers and 
students addressed: the reasons for the importance of the manager, the 
importance of building protocols, promoting safety culture and ensuring quality of 
service and the need for the manager to know patient safety. 

 

Conclusion: the study identified the perception of teachers and students about 
the importance of the manager for patient safety in health services. 

 
 
Keywords: Patient safety. Health manager. Professional training. 
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TÍTULO: Avaliação dos polimorfismos rs1801516 e rs664143 do gene ATM e 

rs1042522 do gene TP53 como marcadores moleculares prognósticos do câncer 

oral 

Resumo 

O Câncer de Cabeça e Pescoço, cujo tipo histológico mais comum é o 
Carcinoma Epidermóide (CE), possui uma incidência mundial estimada de 
780.000 novos casos por ano. A radioterapia é amplamente usada no seu 
tratamento por ser um procedimento conservativo. Porém os pacientes têm 
diferentes respostas a esse tratamento. Assim, o objetivo desse trabalho foi 
avaliar a relação dos polimorfismos ATM rs1801516 e rs664143 e TP53 
rs1042522 com o prognóstico dos pacientes com CE oral e de orofaringe, por 
meio da ocorrência da recidiva local e pelas sobrevidas livre de doença local e 
doença específica. Para avaliar os polimorfismos selecionados, foram estudados 
201 casos de CE oral e de orofaringe tratados no Serviço de Cirurgia de Cabeça 
e Pescoço do Hospital Heliópolis entre o período de 2001 a 2011. Os resultados 
da análise prognóstica indicam que, em relação à recidiva geral, 69 pacientes 
(32,9%) com tumores localizados na cavidade oral e orofaringe recidivaram. O 
polimorfismo ATM IVS62+60G>A foi significativamente associado com as 
análises de recidiva geral (p=0,025) e recidiva local (p=0,018). E no que tange 
ao polimorfismo TP53 Arg72Pro foi significativamente relacionado com a recidiva 
geral (p=0,032) e com o óbito (p=0,028) nos pacientes com CE oral e de 
orofaringe não submetidos à radioterapia. 
 
Palavras-chave: Carcinoma; Cabeça e Pescoço; Radioterapia; Polimorfismo 

TITLE: Evaluation of the rs1801516 and rs664143 polymorphisms of the ATM 

gene and rs1042522 of the TP53 gene as prognostic molecular markers of oral 

cancer. 

Abstract 

Head and neck cancer, whose most common histological type is squamous cell 
carcinoma (SCC), has an estimated worldwide incidence of 780,000 new cases 
per year. Radiotherapy is widely used in its treatment as it is a conservative 
procedure. But patients have different responses to this treatment. Thus, the 
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objective of this study was to evaluate the relationship between the rs1801516 
and rs664143 and TP53 rs1042522 ATM polymorphisms and the prognosis of 
patients with oral and oropharyngeal EC, through the occurrence of local 
recurrence and the free survival of local disease and specific disease. To 
evaluate the selected polymorphisms, 201 cases of oral and oropharyngeal EC 
treated at the Head and Neck Surgery Service of Hospital Heliópolis between 
2001 and 2011 were studied. The results of the prognostic analysis indicate that, 
in relation to general recurrence, 69 patients (32.9%) with tumors located in the 
oral cavity and oropharynx relapsed. The ATM IVS62 + 60G> A polymorphism 
was significantly associated with the analysis of general recurrence (p = 0.025) 
and local recurrence (p = 0.018). Regarding the TP53 Arg72Pro polymorphism, 
it was significantly related to general recurrence (p = 0.032) and death (p = 0.028) 
in patients with oral and oropharyngeal EC not submitted to radiotherapy. 
 
Keywords: Carcinoma; Head and neck; Radiotherapy; Polymorphism 
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TÍTULO: Avaliação dos polimorfismos rs1800469 e rs1800470 do gene TGFB e 

rs2277115 do gene BCL2 como marcadores moleculares prognósticos do CEC 

oral. 

Resumo 

O Câncer de Cabeça e Pescoço, cujo tipo histológico mais comum é o 
Carcinoma Epidermóide (CE), apresenta taxa de mortalidade de 50%, com 
sobrevida de 5 anos de 30% para o câncer oral e de orofaringe. Os pacientes 
apresentam diferentes respostas à radioterapia e estudos sugerem que 
variações genéticas podem contribuir para tal variabilidade individual. O 
tratamento radioterápico induz danos no DNA, e alterações nos genes 
envolvidos na resposta celular ao dano podem influenciar o prognóstico da 
doença. Desse modo, é importante entender o papel dos genes envolvidos 
nesses mecanismos de resposta, candidatos a marcadores genéticos da 
radiosensibilidade tumoral, refletindo em variações no prognóstico desses 
pacientes. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a relação entre os 
polimorfismos BCL2 rs2279115, TGF-beta rs1800469 e rs1800470 e o 
prognóstico de pacientes com CE oral e de orofaringe. Para avaliar os 
polimorfismos selecionados, 201 casos de CE oral e de orofaringe tratados entre 
2001 e 2011 foram estudados. A análise multivariada do polimorfismo BCL2 -
938C> A mostrou que a presença de pelo menos um alelo A diminuiu em 2 vezes 
o risco de óbito precoce por câncer comparado à ausência do alelo A. O 
polimorfismo TGF-beta -509C> T apresentou relação significativa com o óbito e 
com a sobrevida doença específica. Em relação às análises genotípicas do 
polimorfismo TGF-beta Pro10Leu, não foram encontradas resultados 
significativos para as associações verificadas. 
 
Palavras-chave: Câncer oral e de orofaringe; BCL2 rs2279115; Polimorfismo 

TGF-beta 

TITLE: Avaliação dos polimorfismos rs1800469 e rs1800470 do gene TGFB e 

rs2277115 do gene BCL2 como marcadores moleculares prognósticos do CEC 

oral 

Abstract 
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Head and neck cancer, which most common histological type is squamous cell 
carcinoma (SCC), has a 50% mortality rate, with a five-year survival rate for oral 
and oropharyngeal cancer. Patients have different responses to radiotherapy and 
studies suggest that genetic variations may contribute to such variability. 
Radiotherapy treatment induces DNA damage, and changes in genes involved in 
cellular response to damage may influence disease prognosis. Thus, it is 
important to understand the role of genes involved in those response 
mechanisms, candidates for genetic markers of tumor radiosensitivity, reflecting 
variations in the prognosis of these patients. Therefore, the objective of this study 
was to evaluate the relationship between the BCL2 rs2279115, TGF-beta 
rs1800469 and rs1800470 polymorphisms and the prognosis of patients with oral 
and oropharyngeal EC. To evaluate the selected polymorphisms, 201 cases of 
oral EC and oropharynx treated between 2001 and 2011 were studied. 
Multivariate analysis of the BCL2 -938C> A polymorphism showed that the 
presence of at least one allele A decreased by 2 times risk of early death from 
cancer compared to absence of allele A. TGF-beta -509C> T polymorphism 
showed significant relationship to death and disease-specific survival. Regarding 
the genotypic analyzes of TGF-beta Pro10Leu polymorphism, no significant 
resulsions were found for the verified associations. 
 
Keywords: Oral and oropharyngeal cancer; BCL2 rs2279115; TGF-beta 

polymorphism 
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TÍTULO: Características pulpares após o uso do agente clareador dentário 

Resumo 

Este trabalho objetivou testar um material lançado no mercado recentemente, 
Power Bleaching Office à base de peróxido de carbamida à 37%, que, segundo 
as instruções de uso do fabricante, não preconiza a aplicação de barreira 
gengival. Devido a falta de recursos materiais, utilizou-se peróxido de hidrogênio 
a 35%, avaliando a presença de células inflamatórias na polpa dentária de ratos 
submetidos a clareamento dental com barreira gengival. Foram utilizados 20 
ratos, 4 grupos, sendo 5 animais analisados em cada grupo. As sessões de 
clareamento consistiu em 3 aplicações repetidas de 0,02ml de gel clareador por 
dente, durante 15 minutos cada, com um total de 45 minutos de exposição ao 
gel. Após o experimento, mandíbulas foram seccionadas para obtenção de 
elementos dentários e processados para obtenção de lâminas histológicas. A 
classificação da inflamação se deu de acordo com a gravidade. Na análise 
estatística não houve significância entre grupos controle e grupos clareados 24 
horas e 10 dias, onde p> 0,05 (p= 1,0). Entre os grupos clareados e não 
clareados, p< 0,05 (p= 0,01). G1 e G3 apresentaram aspectos de normalidade 
do tecido pulpar, G2 houve além de infiltrado inflamatório moderado, presença 
de áreas de necrose e neutrófilos e G4 também houve presença de infiltrado 
inflamatório moderado. O clareamento dental, com peróxido de hidrogênio a 
37%, em ratos, provocou danos pulpares graves, com resposta inflamatória 
exacerbada. 
 
Palavras-chave: Clareamento dental; Ratos Wistar; Pulpite; Peróxido de 

Hidrogênio. 

TITLE: Avaliação da integridade gengival e pulpar após o uso do agente 

clareador com e sem barreira gengival 

Abstract 

This study aimed to test a material recently released in the market, Power 
Bleaching Office based on carbamide peroxide at 37%, which, according to the 
manufacturer's instructions, does not recommend the application of gingival 
barrier. Due to lack of material resources, 35% hydrogen peroxide was used, 
evaluating the presence of inflammatory cells in the dental pulp of rats submitted 
to dental bleaching with gingival barrier. Twenty rats were used, 4 groups, and 5 
animals were analyzed in each group. The whitening sessions consisted of 3 
repeated applications of 0.02ml of bleaching gel per tooth for 15 minutes each, 
with a total of 45 minutes of gel exposure. After the experiment, jaws were 
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sectioned to obtain dental elements and processed to obtain histological slides. 
The classification of inflammation occurred according to severity. In the statistical 
analysis there was no significance between control groups and bleached groups 
24 hours and 10 days, where p> 0.05 (p = 1.0). Among the bleached and 
unblinded groups, p <0.05 (p = 0.01). G1 and G3 presented normal aspects of 
the pulp tissue. G2 also had moderate inflammatory infiltrate, presence of 
necrotic and neutrophil areas and G4 also had moderate inflammatory infiltrate. 
Dental bleaching, with 37% hydrogen peroxide in rats, caused severe pulpal 
damage, with an exacerbated inflammatory response. 
 
Keywords: Tooth Bleaching; Rats, Wistar; Pulpitis; Hydrogen Peroxide. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ADESÃO AO PROTOCOLO DE SEGURANÇA NO 

PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS PELA EQUIPE DE 

SAÚDE EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

Resumo 

INTRODUÇÃO: A segurança do paciente é uma questão ampla, de abrangência 
multidisciplinar. Portanto, o protocolo de segurança na prescrição, uso e 
administração de medicamentos deverá ser implantado em todos os 
estabelecimentos que prestam cuidados à saúde. Diante do exposto, desenhou-
se um quadro inquietante, uma vez que o erro no paciente crítico é 
potencialmente perigoso. Desse modo, objetiva-se avaliar a atuação e 
conhecimento dos profissionais da saúde no processo medicamentoso. 
MÉTODO: Trata-se de estudo quantitativo, descritivo e prospectivo, realizado 
nas unidades assistenciais de internação do Hospital Universitário Onofre Lopes 
(HUOL), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A população 
foi composta pela equipe de enfermagem que trabalha nas unidades 
assistenciais do HUOL. O instrumento de coleta de dados utilizado foi elaborado 
pelas pesquisadoras, tomando como base o protocolo de segurança na 
prescrição, uso e administração de medicamentos do Ministério da 
Saúde/ANVISA (2013). RESULTADOS: Participou da pesquisa 42 profissionais 
da equipe de enfermagem do referido hospital universitário. Verificou-se que a 
atuação dos profissionais de enfermagem do referido hospital é razoável, visto 
que grande parte da amostra realiza os procedimentos que são preconizados no 
Protocolo de Segurança no preparo e administração de medicamentos. Porém, 
ainda existem pontos a serem melhorados. 
 
Palavras-chave: Segurança do Paciente; Erros de Medicação; Enfermagem. 

TITLE: EVALUATION OF KNOWLEDGE AND ADHERENCE TO THE SAFETY 

PROTOCOL ON PREPARATION AND ADMINISTRATION OF MEDICINAL 

PRODUCTS BY THE NURSING TEAM IN A UNIVERSITY HOSPITAL 

Abstract 

INTRODUCTION: Patient safety is a broad, multidisciplinary issue. Therefore, the 
safety protocol for prescribing, using and administering medications should be 
implemented in all healthcare facilities. Given the above, a disturbing picture has 
been drawn, as the error in the critically ill patient is potentially dangerous. Thus, 
the objective is to evaluate the performance and knowledge of health 
professionals in the medication process. METHOD: This is a quantitative, 
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descriptive and prospective study, conducted in the inpatient care units of the 
Onofre Lopes University Hospital (HUOL), Federal University of Rio Grande do 
Norte (UFRN). The population consisted of the nursing staff working in the care 
units of HUOL. The data collection instrument used was developed by the 
researchers, based on the safety protocol for the prescription, use and 
administration of medicines from the Ministry of Health / ANVISA (2013). 
RESULTS: Participated in the research 42 professionals of the nursing staff of 
the referred university hospital. It was found that the performance of nursing 
professionals of the hospital is reasonable, since most of the sample performs 
the procedures that are recommended in the Safety Protocol in the preparation 
and administration of medicines. However, there are still points to be improved. 
 
Keywords: Patient safety; Medication errors; Nursing. 
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TÍTULO: Quantificação de nitrito de sódio presente em amostras de presunto 

utilizando a espectrofotometria de absorção molecular. 

Resumo 

O nitrito é um composto usado como aditivo alimentar, sendo amplamente 
utilizado em produtos cárneos processados devido à sua ação conservante. 
Além disso, é responsável por doar propriedades desejáveis a estes alimentos 
em conserva, tais como o aroma, cor e sabor característico. Entretanto, por ser 
um composto instável e altamente reativo, quando presente em altas 
concentrações é danoso ao organismo, podendo contribuir com o surgimento de 
câncer, tendo em vista a sua capacidade de formar nitrosaminas e nitrosamidas, 
ou ainda a formação da meta-hemoglobina, ocasionada pela ligação irreversível 
deste íon à molécula de hemoglobina, dificultando o transporte de oxigênio nos 
tecidos. Por isso, a Legislação Brasileira estabelece uma concentração máxima 
de nitrito presente nestes alimentos, sendo equivalente a um limite de 150 mg/kg. 
Levando-se em consideração o elevado consumo destes produtos curados, foi 
escolhido o presunto como amostra a fim de realizar a quantificação de nitrito, 
sendo analisado o teor deste composto em três marcas diferentes 
comercializadas na cidade de Natal – RN. Neste contexto, após quantificação 
espectrofotométrica de três amostras diferentes, realizadas em duplicata, foram 
obtidos os seguintes valores referentes à média da concentração de nitrito de 
sódio em cada amostra de presunto: Amostra A: 8,39 mg/kg; Amostra B: 10,54 
mg/kg; Amostra C: 2,74 mg/kg, podendo observar o cumprimento do 
preconizado na Legislação. 
 
Palavras-chave: Nitrito de sódio; Presunto; Conservante; Câncer; Meta-

hemoglobina. 

TITLE: Quantification of sodium nitrite present in ham samples using molecular 

absorption spectrophotometry 

Abstract 

Nitrite is a compound used as a food additive and is widely used in processed 
meat products due to its preservative action. In addition, it is responsible for giving 
desirable properties to these canned foods such as the aroma, color and 
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characteristic flavor. However, for being unstable and highly reactive compound, 
when present in high concentrations, it is harmful to the organism and may 
contribute to the emergence of cancer, with a view to your ability to form 
nitrosamines and nitrosamidas, or the formation of methaemoglobin, caused by 
the irreversible binding of this ion to the hemoglobin molecule, making oxygen 
transport difficult in tissues. Therefore, the Brazilian Legislation establishes a 
maximum concentration of nitrite present in these foods, being equivalent to a 
limit of 150 mg/kg. Taking into consideration the high consumption of these cured 
products, the ham was chosen as a sample in order to quantify nitrite, and the 
content of this compound was analyzed in three different brands sold in Natal - 
RN. In this context, after spectrophotometric quantification of three different 
samples, performed in duplicate, the following values were obtained for the mean 
sodium nitrite concentration in each ham sample: Sample A: 8.39 mg / kg; 
Sample B: 10.54 mg / kg; Sample C: 2.74 mg / kg, observing compliance with the 
Legislation. 
 
Keywords: Sodium nitrite; Ham; Preservative; Cancer; Methaemoglobin. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 196 

 

CÓDIGO: SB0221 

AUTOR: THAINA RUTH FRANCA DE FARIAS 

CO-AUTOR: INARA MARIA MONTEIRO MELO 

CO-AUTOR: ALINE ROBERTA XAVIER DA SILVA 

CO-AUTOR: ARYELLY DAYANE DA SILVA NUNES ARAUJO 

ORIENTADOR: SHEILA ANDREOLI BALEN 

 

 

TÍTULO: Aplicativo Hear ZA em crianças e adolescentes com desenvolvimento 

típico 

Resumo 

 

O teste de dígitos no ruído (TDR), baseado em software para smartphone, foi 
recentemente traduzido e adaptado da sua versão original publicada para o 
português brasileiro, funcionando como uma ferramenta de triagem auditiva 
contribuindo para uma ampla utilização nas diferentes faixas etárias. Dessa 
forma, este estudo teve como objetivo analisar a influência da idade no TDR em 
normo-ouvintes. A amostra do estudo foi constituída de 165 sujeitos com a média 
quadritonal menor ou igual que 25 dB NA na melhor orelha e idade maior ou igual 
a 18 anos. Os sujeitos foram alocados em três grupos de acordo com sua faixa 
etária, sendo G1 - 96 sujeitos de 18 a 39 anos, G2 – 45, entre 40 a 59 anos e G3 
– 24, entre 60 e 79 anos. Todos os sujeitos realizaram audiometria tonal liminar 
previamente a realização do TDR, que foi apresentado binauralmente pelos 
fones de inserção do próprio smarthphone Moto Z na condição inphase, de forma 
autônoma pelos sujeitos, após orientação dada por aplicadores treinados e 
calibrados. Foi feita a análise dos dados com o teste não-paramétrico Kruskal-
Wallis e Mann-Whitney, utilizando nível de significância de 5%. A mediana da 
relação sinal ruído observada no G1 foi de -10,00, G2 -8,00 e G3 -6,00. Houve 
diferença estatisticamente significativa entre todos os grupos estudados. Pode-
se concluir que há influência da idade no resultado do TDR em normo-ouvintes. 

 
 
Palavras-chave: Triagem auditiva. Software para smartphone. Influência da 

idade. 

TITLE: Hear ZA app for typically developing kids and teens 

Abstract 
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O Digits-in-Noise Hearing Test (TDR), based on smartphone software, was 
recently translated and adapted from its original version published in Brazilian 
Portuguese, acting as a hearing screening tool contributing to a wide use in 
different age groups. Thus, this study aimed to analyze the influence of age on 
TDR in normal hearing. The study sample consisted of 165 subjects with a 
quadritonal average less than or equal to 25 dB HL in the best ear and age greater 
than or equal to 18 years. The subjects were allocated into three groups 
according to their age group, being G1 - 96 subjects from 18 to 39 years old, G2 
- 45, between 40 to 59 years old and G3 - 24, between 60 and 79 years old. All 
subjects underwent pure tone audiometry prior to the TDR, which was binaurally 
presented by the smarthphone Moto Z's own insertion earphones in the inphase 
condition, autonomously by the subjects, after guidance given by trained and 
calibrated applicators. Data analysis was performed using the non-parametric 
Kruskal-Wallis and Mann-Whitney test, using a 5% significance level. The median 
signal-to-noise ratio observed in G1 was -10.00, G2 -8.00 and G3 -6.00. There 
was a statistically significant difference between all groups studied. It can be 
concluded that there is an influence of age on TDR results in normal hearing 
subjects. 

 
 
Keywords: Hearing screening. Software for smartphone. Influence of age. 
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TÍTULO: Estudo do efeito do processo de osmoporação utilizando choques 

sucessivos na viabilidade de células de levedura 

Resumo 

O processo de osmoporação é um procedimento simples e direto para criação 
de bio-cápsulas comestíveis baseado na resposta física de células de levedura 
através de perturbações hídricas. Este estudo tem como objetivo entender o 
impacto do processo de osmoporação em múltiplos estágios sequenciais na 
estrutura e viabilidade das células de levedura. Com exclusividade, este é o 
primeiro relato na literatura sobre o assunto. A fim de avaliar como o processo 
de osmoporação influenciaria a viabilidade celular, o método UFC foi usado para 
quantificar o impacto de cada etapa do protocolo sequencial. A microscopia 
eletrônica de varredura foi utilizada para observar a estrutura celular. Como 
resultado, foi demonstrado que o número de etapas sequenciais da 
osmoporação tem uma influência negativa sobre a viabilidade celular e que as 
principais alterações que contabilizam para a mortalidade da célula são 
relacionadas a membrana plasmática, em vez da parede celular. 
 
Palavras-chave: osmoporação, S. cerevisiae, viabilidade celular 

TITLE: EFFECT OF A MULTIPLE-STAGE OSMOPORATION PROCESS ON 

YEAST CELLS STRUCTURE AND VIABILITY 

Abstract 

 

Cell osmoporation is a simple and straightforward procedure of creating food-
grade bio-capsules based on the physical response of yeast cells to hydric 
perturbations. This study aims to understand the impact of a novel sequential 
multiple-stage osmoporation process on yeast cells’ viability and structure. To the 
best of our knowledge, this is the first report in the literature regarding the subject. 
In order to assess how it would influence cell viability, CFU method was used to 
quantify the impact of each stage of the sequential protocol. Scanning electronic 
microscopy was used to observe cell structure. As a result, it was demonstrated 
that the number of sequential osmoporation stages has a negative influence on 
cell viability and that the key changes that account for cell mortality are placed at 
the plasma membrane, rather than at the cell wall. 
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Keywords: osmoporation, S. cerevisiae, cell viability 
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TÍTULO: Verificar a concentração de retinol no leite materno em diferentes 

momentos de lactação após suplementação com RRR-alfa-tocoferol 

Resumo 

 

A deficiência de vitamina A é um dos maiores problemas de saúde pública no 
mundo. O objetivo deste trabalho foi analisar o efeito da suplementação com 
diferentes dosagens de RRR-alfa-tocoferol sobre a concentração de retinol nos 
diferentes momentos da lactação. O estudo foi do tipo prospectivo, controlado, 
randomizado, com participação de 36 puérperas. Elas foram alocadas em 
grupos: controle sem nenhuma intervenção; suplementado 1 recebendo a dose 
de 400 UI de RRR-alfa-tocoferol e suplementado 2, recebendo 800 UI. A coleta 
ocorreu no período da manhã após jejum de 8-12 horas e em 4 momentos: 
1º(leite colostro-0hora) antes da suplementação, 2º(leite colostro–24horas), 
3º(leite de transição–7-10 dias) e 4º(leite maduro–30 dias). A quantificação do 
alfa-tocoferol foi feita por cromatografia liquida de alta eficiência. A concentração 
de retinol no leite colostro (0 hora) foi de 109,8 ± 56,8 µg/dL no grupo controle, 
111,1 ± 46,4 µg/dL no suplementado 1 e 111,1 ± 46,4 µg/dL no suplementado 2 
(p>0,05). Houve diferença significativa do retinol 24 horas após a suplementação 
tanto no grupo suplementado 1 quanto no 2, comparados ao controle (p<0,001). 
O impacto da suplementação teve efeito até o leite de transição, apresentando 
aumento do retinol no em ambos os grupos de intervenção (p<0,001) ao 
comparar com o grupo controle. A suplementação com diferentes dosagens de 
RRR-alfa-tocoferol aumentou a concentração de retinol no leite materno até o 
leite de transição. 

 
 
Palavras-chave: Leite humano. Puerpério. Suplementação. Vitamina A. 

TITLE: Check retinol concentration in breast milk at different times of lactation 

after RRR-alpha-tocopherol supplementation 

Abstract 
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Vitamin A deficiency is one of the biggest public health problems in the world. 
The objective of this study was to analyze the effect of supplementation with 
different dosages of RRR-alpha tocopherol on retinol concentration at different 
times of lactation. The study was a prospective, controlled, randomized study 
involving 36 puerperal women. They were allocated into groups: control without 
any intervention; supplement received 1 dose of 400 IU RRR-alpha tocopherol 
and supplemented 2, receiving 800 IU. The collection took place in the morning 
after fasting for 8-12 hours and in 4 moments: 1st (colostrum milk-0hour) before 
supplementation, 2nd (colostrum milk - 24 hours), 3rd (transitional milk - 7-10 
days) and 4th (mature milk - 30 days). Alpha-tocopherol was quantified by high 
performance liquid chromatography. The retinol concentration in colostrum milk 
(0 hours) was 109.8 ± 56.8 µg / dL in the control group, 111.1 ± 46.4 µg / dL not 
supplemented 1 and 111.1 ± 46.4 µg / dL in supplemented dL 2 (p> 0.05). The 
big difference is the 24-hour retinography after supplementation, as well as group 
1 and 2, compared to the control (p <0.001). The impact of supplementation had 
an effect on transitional milk, showing increased retinol in both intervention 
groups (p <0.001) when compared with the control group. Supplementation with 
different dosages of alpha-tocopherol provided an increase in retinol 
concentration up to the transition milk. 

 
 
Keywords: Human milk. Puerperium. Supplementation. Vitamin A. 
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TÍTULO: Estudo da atividade anti-inflamatória da dose efetiva da nanoparticula 

de PLGA do Metotroxato no principal efeito colatarel da quimioterapia em 

camundongos com câncer pancreático. 

Resumo 

O metotrexato (MTX) é um quimioterápico que causa severos efeitos colaterais 
no tratamento de alguns cânceres como o câncer de pâncreas e de mama. 
Nesse sentido, sabendo do potente sistema de nanopartículas de PLGA no 
tecido-alvo, esse projeto teve como objetivo avaliar a eficácia anti-inflamatória 
na mucosite intestinal do MTX associado ao PLGA (PLGA+MTX) em modelos in 
vitro e in vivo no câncer de pâncreas e de mama. Para tanto, foram realizados 
testes in vitro de citotoxicidade, utilizando Resazurina, e observação de estresse 
oxidativo em linhagem de células câncer de pâncreas (PANC-1) e de mama 
(4T1, resultados não mostrados). A toxicidade sistêmica in vivo da PLGA 
(PLGA+MTX) foi observada em camundongos fêmeas Balb/C após indução 
prévia de células 4T1 na mama das mesmas, por meio da confecção de lâminas 
coradas por HE do fígado, rins e intestino delgado. A escolha inicial do modelo 
ortotópico do câncer de mama para o estudo da toxicidade sistêmica ocorreu 
como uma forma de adequar o estudo para os testes no modelo de câncer 
pancreático que ocorrerá em 2019.2. Os resultados demonstraram que os 
diferentes tratamentos não foram capazes de desencadear estresse oxidativo 
nas células analisadas (PANC-1). A partir das análises histopatológicas também 
não foi possível observar mucosite intestinal aparente em nenhum dos grupos 
tratados. Contudo, foi observado toxicidade nos demais órgãos examinados em 
todos os grupos tratados, porém, essa toxicidade foi atenuada no grupo 
PLGA+MTX. 
 
Palavras-chave: PLGA+MTX; Mucosite Intestinal; Câncer de Pâncreas; 

Citotoxicidade. 

TITLE: Study of anti-inflammatory activity of PLGA methotrexate nanoparticle 

dose in the intestinal mucositis of pancreatic cancer mice. 

Abstract 

Methotrexate (MTX) is a chemotherapy that causes serious side effects in the 
treatment of some cancers such as breast and breast cancer. Knowing the potent 
PLGA nanoparticle system in the target tissue, this project aimed to evaluate the 
anti-inflammatory efficacy in the intestinal mucositis of PLGA-associated MTX 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 203 

 

(PLGA + MTX) in in vitro and in vivo models in pancreatic and breast cancer. 
Cytotoxicity tests were performed in vitro, using Resazurin, and oxidative stress 
observation in pancreatic cancer cell line (PANC-1) and breast cancer (4T1, 
results not shown). In vivo systemic toxicity of PLGA (PLGA + MTX) was 
observed in female Balb / C mice after previous induction of 4T1 cells in their 
breasts, by making HE-stained slides of the liver, kidneys and small intestine. The 
initial choice of the orthotopic model of breast cancer for the study of systemic 
toxicity was performed as a way of adapting the testis study to a pancreatic 
cancer model that falls into 2019.2. The results showed that the different 
treatments were not able to trigger oxidative stress in the analyzed cells (PANC-
1). From the histopathological analysis, no apparent intestinal carnesitis was 
observed in any of the treated groups. However, it was toxicity in the other groups 
examined in all groups attended, however, this toxicity was attenuated in the 
PLGA + MTX group. 

 
Keywords: PLGA+MTX; Intestinal Mucositis; Pancreatic Cancer; Cytotoxicity. 
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TÍTULO: APLICAÇÃO DE INTERVENÇÕES MULTIDIMENSIONAIS NA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E VERIFICAÇÃO DE SEU IMPACTO 

Resumo 

 

Introdução: No processo de senescência, ter qualidade de vida significa 
envelhecer de modo ativo e independente. Porém, é nessa fase que os sujeitos 
estão mais susceptíveis ao desenvolvimento de doenças. Objetivos: testar 
intervenções multidimensionais como ferramenta inovadora na humanização do 
trabalho para intervir na qualidade de vida e redução dos sintomas depressivos 
da comunidade. Método: Trata-se de estudo descritivo, longitudinal com 
abordagem quantitativa. Critérios de inclusão: pessoa com idade igual ou 
superior a 60 anos e condições cognitivas para responder ao questionário 
sociodemográfico, SF36 e GDS-15. Para análise dos dados foram utilizados 
testes paramétricos e não-paramétricos como Teste do sinal, Correlação de 
Spearman e Teste de Wilcoxon. Aprovado pelo CEP HUOL (Parecer n. 562.318). 
Resultados: Do total de 120, 94 idosos do grupo intervenção melhoraram a sua 
QV, enquanto do grupo controle apenas 37 melhoraram, comprovando a 
efetividade dessas atividades interativas. Conclusões: São necessárias 
intervenções de promoção e prevenção em saúde como forma de minimizar as 
demandas de saúde e melhorar o bem-estar dos idosos, reduzindo sintomas 
depressivos. 

 
 
Palavras-chave: Atenção primária à Saúde. Saúde Mental. Qualidade de vida. 

TITLE: IMPLEMENTATION OF MULTI-DIMENSIONAL INTERVENTIONS IN 

THE FAMILY HEALTH STRATEGY AND VERIFICATION OF ITS IMPACT 

Abstract 

 

Introduction: In the process of senescence, having a quality of life means aging 
actively and independently. However, it is at this stage that subjects are most 
susceptible to disease development. Objectives: To test multidimensional 
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interventions as an innovative tool in the humanization of work to intervene in the 
quality of life and reduction of depressive symptoms in the community. Method: 
This is a descriptive, longitudinal study with a quantitative approach. Inclusion 
criteria: person aged 60 years and over and cognitive conditions to answer the 
sociodemographic questionnaire, SF36 and GDS-15. For data analysis, 
parametric and nonparametric tests were used, such as Signal Test, Spearman 
Correlation and Wilcoxon Test. Approved by the HUOL CEP (Opinion No. 
562.318). Results: From the total of 120, 94 elderly from the intervention group 
improved their QV, while from the control group only 37 improved, proving the 
effectiveness of these interactive activities. Conclusions: Health promotion and 
prevention interventions are needed as a way to minimize health demands and 
improve the well-being of the elderly, reducing depressive symptoms. 

 
 
Keywords: Primary Health Care. Mental Health. Quality of life. 
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TÍTULO: Correlação da amplitude angular da articulação de tornozelo e o 

desempenho durante o Teste de Elevação do Calcanhar cadenciado 

externamente 

Resumo 

Introdução: O tornozelo e o pé desempenham funções essenciais durante a 
locomoção, quando acometidos de lesões podem limitar a mobilidade. O Teste 
de Elevação do Calcanhar (TEC) auxilia a identificar disfunções da unidade 
músculo-tendíneas, mas não está claro se a amplitude articular pode influenciar 
o seu desempenho. Objetivos: Correlacionar a amplitude de movimento do 
tornozelo com o desempenho do tríceps sural no TEC cadenciado externamente 
(TECCE). Metodologia: Adultos de ambos os sexos, com IMC entre 18,5 e 
29,9kg/m², com ausência de doenças vasculares periféricas e/ou doenças 
musculoesquelética. Foi realizado coletas de dados pessoais e antropométricos, 
o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), o índice tornozelo-
braço, a amplitude de movimento (ADM) ativa e funcional. Para o TECCE 
utilizamos uma cadência externa de 1 elevação/s. Resultados: Foram incluídos 
73 indivíduos, com medianas de 31 anos, altura de 1,60m e peso 70,3kg. A 
amostra total apresentou 52[40,5-69,5] elevações, com diferença entre homens 
e mulheres (59[48-83,5] vs 47[40-58,5], p=0,004), com menor ADM funcional nos 
homens (52[48-58] vs 60[58-62], p< 0,0001). Houve baixa correlação entre 
desempenho vs IPAQ (r=0,32, p=0,05), entre o desempenho e a ADM funcional 
(r=-0,15, p=0,19), e correlação forte e inversa entre o IPAQ e a ADM funcional 
(r=-0,71, p>0,05). Conclusão: A amplitude de movimento da articulação 
talocrural influencia inversamente o desempenho no TECCE na população 
saudável. 
 
Palavras-chave: Fadiga; Resistência física;Força muscular 

TITLE: Correlation of talocrural joint range of motion and sural triceps muscle 

performance during the externally cadenced Heel Elevation Test 

Abstract 

Introduction: The ankle and movement may have a position during a locomotion 
when accompanied by a limiting movement. The Heel Elevation Test (HRT) 
assists dysfunctions of the musculoskeletal unit, but it is unclear whether joint 
amplitude can influence its performance. Objectives: To correlate the range of 
motion of the ankle with the performance of externally cadenced non-HRT sural 
triceps (HRTEC). Methodology: Adults of both sexes, with a BMI between 18.5 
and 29.9kg / m², with no peripheral vascular diseases and / or musculoskeletal 
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diseases. Personal and anthropometric data were collected, the International 
Physical Activity Questionnaire (IPAQ), the ankle-arm index, the active and 
functional range of motion (ROM). For HRTEC we use an external rate of 1 
Elevation / s. Results: We included 73 individuals, with medians of 31 years, 
height of 1.60m and weight 70.3kg. A total sample had 52 [40.5-69.5] elevations, 
with a difference between men and women (59 [48-83.5] vs 47 [40-58.5], p = 
0.004), with lower functional ROM in men (52 [48-58] vs 60 [58-62], p <0.0001). 
The performance of the fire test vs IPAQ (r = 0.32, p = 0.05), between the 
performance and the functional ROM (r = -0.15, p = 0.19), and the strong and 
inverse between the IPAQ and functional ROM (r = -0.71, p> 0.05). Conclusion: 
The amplitude of the talocrural articulation inversely influences HRTEC 
performance in the healthy population. 
 
Keywords: Fatigue; Physical strength; Muscle strength 
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TÍTULO: Tendência temporal dos vínculos de trabalho dos enfermeiros e 

técnicos de enfermagem da Região Nordeste no período de 2002 a 2016 

Resumo 

O brasil vive um processo de transição demográfica que implica em novas 
demandas por saúde pela população. Essa mudança afeta a força de trabalho 
em saúde, principalmente a dos enfermeiros, o que leva a necessidade de refletir 
do mercado de trabalho desses profissionais. Sendo assim, buscou-se identificar 
o comportamento e as características do mercado de trabalho de enfermeiros/as 
nos Estados do nordeste brasileiro. Para isso, foi desenvolvido um estudo 
descritivo, transversal e ecológico de tendência temporal utilizando dados 
obtidos através de uma base de dados pública, analisando-se a tendência da 
geração de vínculos para o profissional durante o período de 2002 a 2017, por 
meio de equações polinomiais, analisada por um software estatístico. Identificou-
se tendência decrescente na geração de vínculos para enfermeiros, na região 
Nordeste como um todo, e nos estados da Bahia e Ceará, e estacionária no 
Alagoas, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e 
Sergipe. Além disso, foi identificado que a maior parte a força de trabalho é 
relativamente jovem, pois a maioria dos enfermeiros tem de 30 a 39 anos. Porém 
destaca-se que a faixa etária de 65 anos ou mais é a que mais cresce no período 
analisado. As tendências decrescentes e estacionárias observadas na região 
nordeste revelam uma possível estagnação dos postos de trabalho para 
enfermeiros. Além disso, uma nova tendência da força de trabalho em direção 
pode estar surgindo em direção ao envelhecimento. 
 
Palavras-chave: Mercado de Trabalho; Enfermeiro; Desemprego; Gestor de 

Saúde; Emprego. 

TITLE: The Trend of the labor market of nurses in northeastern of Brazil 

Abstract 

Brazil is experiencing a process of demographic transition that implies new 
demands for health by the population. This change affects the health workforce, 
especially nurses, which leads to the need to reflect on the labor market of these 
professionals. Thus, we sought to identify the behavior and characteristics of the 
labor market of nurses in the states of northeastern Brazil. For this, a descriptive, 
cross-sectional and ecological study of temporal trend using data obtained 
through a public database was developed, analyzing the tendency of the 
generation of jobs for the professional during the period from 2002 to 2017, 
through equations polynomials, analyzed by statistical software. It was identified 
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a decreasing tendency in the generation of bonds for nurses, in the Northeast 
region as a whole, and in the states of Bahia and Ceará, and stationary in 
Alagoas, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte and 
Sergipe. In addition, it has been identified that the majority of the workforce is 
relatively young, since most nurses are between 30 and 39 years old. However, 
it should be noted that the age group of 65 years or more is the one that grows 
most in the analyzed period. The decreasing and stationary trends observed in 
the northeastern region reveal a possible stagnation of the jobs for nurses. In 
addition, a new trend of the workforce in the direction may be emerging toward 
aging. 
 
Keywords: Job market; Nurse; Unemployment; Health Manager; Job. 
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TÍTULO: Identificação e quantificação de larvas de terceiro estádio nas fezes e 

nas baias de caprinos naturalmente infectados por nematoides gastrintestinais 

em sistema de confinamento. 

Resumo 

As infecções causadas por nematoides gastrintestinais são um dos entraves na 
produção de caprinos no Brasil, independente se os animais estão em sistemas 
de pastagens e/ou confinamento total. No sistema de confinamento total, os 
animais permanecem todo o período em baias individuais, o que pode facilitar o 
controle da infecção por nematoides gastrintestinais. Para avaliar essa hipótese, 
os objetivos deste trabalho foram identificar e quantificar o número de ovos, 
oocistos e larvas de terceiro estádio (L3) nas fezes coletadas diretamente do reto 
dos animais e das fezes depositadas no ambiente das baias. Foram usados 24 
caprinos, sem raça definida (SRD) divididos em 4 grupos de acordo com a 
alimentação (feno de capim elefante ou Bagaço de cana de açúcar) e o estado 
sexual (inteiro ou castrado). A coleta das fezes foi realizada durante 120 dias 
para análise de Ovos por Grama de Fezes (OPG) e Oocistos por Grama de 
Fezes (oOPG) e L3. Os dados foram submetidos a análise de variância. 
Observou-se diferença significativa na contagem de OPG nas fezes das baias e 
do reto dos animais alimentados por bagaço e inteiros, em relação aos demais 
tratamentos. Já o oOPG apresentou diferença entre os dois tratamentos 
alimentares, tanto nas fezes coletadas nas baias como no reto. Os gêneros de 
parasitos identificados nas fezes coletadas da ampola retal e nas baias, foram 
Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Oesophagostomum spp. e 
Strongyloides spp. Em relação a condição sexual (inteiro ou cast 
 
Palavras-chave: Caprinocultura. Infecções parasitárias. sistema de 

confinamento. 

TITLE: Identification and quantification of third stage larvae in feces and stalls of 

goats naturally infected by feedlot system nematodes. 

Abstract 

The infections caused by gastrointestinal nematodes are one of existing the 
problems on goat production systems in Brazil, regardless of animals stay on 
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pasture based and/or feedlot systems. For these reasons, the objectives of this 
study were to identify and quantify the number of eggs, oocysts and third stage 
larvae (L3) in feces collected directly from the rectal of animals and feces 
encountered in the stalls. It was used Twenty-four crossbred goats (SRD) divided 
in 4 groups, according to feeding (elephant grass hay or sugarcane bagasse) and 
sexual status (whole or castrated). Stool collection was performed for 120 days 
for analysis counting of Eggs per Gram of Feces (OPG) and Oocysts per Gram 
of Feces (oOPG) and L3. Data were subjected to analysis of variance. Significant 
difference was observed in the OPG count in the feces of the stalls and rectal of 
the bagasse and whole fed animals compared to the other treatments. The oOPG 
presented difference between the two dietary treatments, both in the feces 
collected in the stalls and in the rectal of goats. The parasites identified in the 
feces collected in rectal and stalls were Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., 
Oesophagostomum spp. and Strongyloides spp. Regarding the sexual condition 
(whole or castrated), this had no influence on the OPG, oOPG and L3 counts of 
the goats evaluated in the experiment. 
Keywords: 
Goat Production. Parasitic infections. feedlot system.  
 
Keywords: Goat culture. Parasitic infections. Containment system. 
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TÍTULO: Polimorfismo em introns autocatalíticos mitocondriais em Cryptococcus 

neoformans e Cryptococcus gattii: potencial marcador para genotipagem e 

susceptibilidade a antifúngicos 

Resumo 

Os complexos de espécies de Cryptococcus neoformans e Cryptococcus gattii 
são fungos patogênicos que matam mais de 180.000 pessoas anualmente em 
todo o mundo, sendo a meningoencefalite o principal sintoma da criptococose. 
Seus perfis de virulência e susceptibilidade a antifúngicos podem variar em cada 
espécie segundo o seu genótipo, então é relevante pensar em um diagnóstico 
diferencial que use marcadores moleculares específicos. Os íntrons 
autocatalíticos do grupo I podem ser um alvo potencial para distinção entre os 
tipos moleculares dessas leveduras já que possuem polimorfismos quanto a sua 
presença e sequência de pares de bases. Além disso, eles possuem um auto-
splicing que é vital para a sobrevivência dos fungos, o que os torna bons alvos 
terapêuticos. Com base nisso, pretendemos avaliar a presença de introns do 
grupo I em isolados fúngicos e sua associação com genótipos e susceptibilidade 
antifúngica. Para isso, os introns foram amplificados a partir do genes COB1 e 
COX1 mitocondriais. Os Introns encontrados nesses genes revelaram 
polimorfismo no tamanho dos amplicons dentro do mesmo genótipo, contudo, o 
potencial destes elementos para a diferenciação dos genótipos será definido 
após o sequenciamento, uma vez que novos introns poderão ser descritos. Ainda 
será avaliada a possível relação destes elementos com a susceptibilidade 
antifúngica, bem como a sua origem evolutiva e sua possível relação com a 
divergência desses dois complexos de espécies. 
 
Palavras-chave: Criptococose, íntrons do grupo I, genótipos, COB1, COX1, 

antifúngicos. 

TITLE: Polymorphism in mitochondrial autocatalytic introns in Cryptococcus 

neoformans and Cryptococcus gattii: potential marker for genotyping and 

antifungal susceptibility 

Abstract 

Cryptococcus neoformans and Cryptococcus gattii species complexes are 
pathogenic fungi which kill more than 180,000 people annually around the world, 
being meningoencephalitis the main symptom of cryptococcosis. Their virulence 
and antifungal susceptibility profiles may vary in each species according to their 
genotype, so it is relevant search for a differential diagnosis using specific 
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molecular markers. Group I autocatalytic introns may be a potential target for 
distinguishing among the molecular types of these yeasts as they have 
polymorphisms for their presence and base pair sequence. In addition, they 
possess a self-splicing that is vital for the survival of fungi, which makes them 
good therapeutic targets. Based on this, we aimed to evaluate the presence of 
group I introns in fungal isolates and their association with genotypes and 
antifungal susceptibility. For this, introns were amplified from the mitochondrial 
COB1 and COX1 genes. Introns found in these genes revealed polymorphism 
within the same genotype, however, their applicability for genotyping will be better 
evaluated after sequencing the amplicons, since new introns may be described. 
For future assays their possible relation to antifungal susceptibility, as well as 
their evolutionary origin will be addressed, which may help to understand the 
divergence of these two species complexes. 
 
Keywords: Cryptococcosis, group I introns, genotypes, COB1, COX1, 

antifungals. 
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TÍTULO: Requerimento vitamínico do lactente comparado ao fornecimento de 

retinol e alfa-tocoferol nos diferentes momentos da lactação - ensaio clínico 

randomizado 

Resumo 

 
 
Introdução: Vitaminas A e E deve estar adequadas na lactação para transfência 
ao recém-nascido através do leite materno. Objetivo do estudo: comparar o 
requerimento das vitaminas A e E para lactente com o fornecimento destas 
vitaminas pelo leite materno nos diferentes momentos da lactação, após 
suplementação materna com RRR-alfa-tocoferol. Metodologia: As puérperas 
foram alocadas nos grupos: controle (GC), sem intervenção; suplementado 1 
(GS1), recebendo a dose de 400UI de RRR-alfa-tocoferol; e suplementado 2 
(GS2), recebendo 800UI. Foi coletado leite materno, após jejum de 8-12 horas, 
em 4 momentos: 1º(0hora) antes da suplementação, 2º(7-10dias) e 3º(30dias) 
pós-parto. A quantificação do retinol e do alfa-tocoferol foi feita por cromatografia 
liquida de alta eficiência. Resultado e Discussão: O fornecimento das vitaminas 
A e E pós-parto imediato (0hora) não apresentou diferença significativa entre os 
grupos (p>0,05). As diferenças para vitamina A foram no leite de transição entre 
GC e S1 (p<0,001), GC e S2 (p<0,001) e S1 e S2 (p<0,001); e maduro GC e S2 
(p=0,001). Para vitamina E foram no leite maduro foi entre GC e GS2 e GS1 e 
GS2 (p<0,001). Ao longo da lactação há diminuição fisiológica desses nutrientes, 
porém essas foram menores nos grupos suplementados. Conclusão: O GS2 
contemplou o requerimento de vitamina A na produção do leite até o 
fornecimento do leite de transição. Ambos os grupos suplementados atingiram o 
requerimento para vitamina E até o leite de transição. 
 
Palavras-chave: Leite humano. Suplemento alimentar. Vitamina A. Vitamina E. 

TITLE: Infant vitamin requirement compared to retinol and alpha-tocopherol 

supply at different times of lactation - randomized controlled trial 

Abstract 
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Introduction: Vitamins A and E must be present in lactation for transfection to the 
newborn through breast milk. Objective of the study: to compare the requirements 
of vitamins A and E for infants with milk in breastfed infants with RRR-alpha 
tocopherol. Methodology: The puerperal women were allocated to the groups: 
control (CG), without intervention; supplement 1 (GS1), receiving a 400 IU dose 
of RRR-alpha tocopherol; and supplemented 2 (GS2), receiving 800 IU. Breast 
milk was collected after fasting for 8-12 hours in 4 moments: 1st (0hour) before 
supplementation, 2nd (7-10days) and 3rd (30days) postpartum. Retinol and 
alpha-tocopherol were quantified by high performance liquid chromatography. 
Results and Discussion: Providing immediate postpartum A and E responses (p> 
0.05). The samples were analyzed in GC and S1 (p <0.001), GC and S2 (p 
<0.001) and S1 and S2 (p <0.001); and mature GC and S2 (p = 0.001). GC and 
GS2 and GS1 and GS2 injections (p <0.001). Throughout the formation of 
supplementary culture media. Conclusion: GS2 addresses the requirement of 
vitamin A in milk production until the supply of transitional milk. Both 
supplemented groups met the vitamin E requirement by the time of transition. 

 
 
Keywords: Human milk. Food supplement. Vitamin A. Vitamin E. 
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TÍTULO: Ações da equipe de enfermagem para prevenção de lesão por pressão 

no centro cirúrgico 

Resumo 

O objetivo do presente estudo foi identificar ações de enfermagem para 
prevenção de lesão por pressão em pacientes no perioperatório. Trata-se de 
uma revisão integrativa, com levantamento dos dados realizado entre os meses 
de maio e junho de 2019, utilizando como fonte de pesquisa a SciELO, LILACS 
e CINAHL. Foram incluídas publicações nos idiomas português, inglês e 
espanhol, disponíveis em texto completos e publicados no período de janeiro de 
2011 a janeiro de 2019, que abordassem medidas preventivas relacionadas à 
lesão por pressão no centro cirúrgico. Foram selecionados oito artigos para 
análise, os quais revelaram a utilização de alguns dispositivos redutores de 
pressão como colchões de espuma de uretano, almofadas de gel e saco de 
grãos de vácuo nas placas laterais, colchão de ar micro pulsante, cobertura de 
colchão de polímero de viscoelástico seco e almofadas de gel. Além dos 
dispositivos os estudos destacaram a importância da utilização de check-list pré-
operatório para identificar fatores de risco para lesão. Foi descrita também, a 
necessidade de implementar ações educativas de forma continuada junto a 
equipe multiprofissional. Assim, concluiu-se que as ações para prevenção de 
lesão por pressão em pacientes no perioperatório dependem de dispositivos 
redutores de pressão, além de sensibilização e conhecimento dos profissionais 
de enfermagem para utilizá-los de forma adequada. 
 
Palavras-chave: Cirurgia;Lesão por Pressão;Posicionamento do 

Paciente;Enfermagem Perio 

TITLE: NURSING TEAM ACTIONS FOR PREVENTION OF PATIENT 

PRESSURE INJURY IN THE SURGERY CENTER 

Abstract 

The aim of the present study was to identify nursing actions for the prevention of 
pressure injury in perioperative patients. This is an integrative review, with data 
collected from may to june 2019, using as a research source SciELO, LILACS 
and CINAHL. We included publications in portuguese, english and spanish, 
available in full text and published from january 2011 to january 2019, which 
addressed preventive measures related to pressure injury in the operating room. 
Eight articles were selected for analysis, which revealed the use of some 
pressure reducing devices such as urethane foam mattresses, gel pads and 
vacuum grain bag on the side plates, micro pulsating air mattress, polyurethane 
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foam mattress cover dry viscoelastic and gel pads. In addition to the devices, the 
studies highlighted the importance of using preoperative checklists to identify risk 
factors for injury. It was also described the need to implement educational actions 
on a continuous basis with the multiprofessional team. Thus, it was concluded 
that the actions to prevent pressure injury in perioperative patients depend on 
pressure reducing devices, as well as awareness and knowledge of nursing 
professionals to use them properly. 
 
Keywords: Perioperative Nursing,Disease Prevention,Pressure Ulcer,Surgery 
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TÍTULO: Desenvolvimento de bolo a partir da farinha da semente de melão como 

alternativa para aproveitamento integral dos alimentos 

Resumo 

A preocupação com o meio ambiente desperta o interesse em evitar o 
desperdício de alimentos, a qual é responsável pela geração de quantidade 
considerável de resíduos. Aliado a isso, o aproveitamento de partes residuais de 
frutas, pode conferir valor nutricional a novos produtos. O objetivo desse estudo 
foi caracterizar uma farinha obtida a partir das sementes do melão Cantaloupe 
(Cucumis melo L. var. reticulatus), e avaliar a viabilidade da sua utilização como 
ingrediente na elaboração de bolos. Metodologia: foram desenvolvidas duas 
formulações de bolo (padrão - F1) e acrescido de farinha integral de semente de 
melão (FISM) em substituição à 50% de farinha de trigo (F2). Realizou-se análise 
sensorial com 135 provadores não treinados, avaliando o Índice de 
Aceitabilidade e o julgamento das formulações quanto ao sabor e textura, por 
meio do Teste Just About Right. Resultados: A Análise Sensorial demonstrou 
que a FISM possui uma boa perspectiva de aceitação, quando inserida na 
preparação de produtos de consumo tradicional (como o bolo), apesar do índice 
obtido para o teste de aceitabilidade (68%). De forma geral, os provadores 
consideraram as formulações como ideais quanto aos atributos utilizados no Just 
About Right, preferindo a formulação F2 para o atributo textura. Conclusão: os 
resultados demonstraram que a FISM, além de agregar valor nutricional na 
produção de alimentos, possibilita o incentivo a práticas sustentáveis, 
promovendo benefícios econômicos, sociais e de saúde. 
 
Palavras-chave: melão; análise sensorial; bolo. 

TITLE: DEVELOPMENT OF CAKE FROM MELON SEED FLOUR AS AN 

ALTERNATIVE FOR FULL FOOD ENVIRONMENT 

Abstract 

Concern for the environment arouses the interest in avoiding waste in the food 
production chain, which is responsible for generating considerable amount of 
waste. Allied to this, the use of residual fruit parts can add nutritional value to new 
products. The objective of this study was to characterize a flour obtained from the 
seeds of Cantaloupe melon (Cucumis melo L. var. Reticulatus), and to evaluate 
the viability of its use as an ingredient in cake preparation. Methodology: Two 
different product formulations were developed (standard cake - F1) and cake with 
melon seed whole flour (MSWF) replacing 50% wheat flour (F2). Sensory 
analysis was performed with 135 untrained tasters, evaluating the Acceptability 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 219 

 

Index and the formulation judgment, using sensory attributes (taste and texture), 
through the Just About Right Test. Results: The Sensory Analysis showed that 
FISM has a good prospect of acceptance when inserted in the preparation of 
traditional consumer products (such as cake), despite the index obtained for the 
acceptability test (68%). The tasters considered the formulations as ideal for the 
attributes used in Just About Right, preferring the F2 formulation for the texture 
attribute. Conclusion: the results showed that FISM, besides adding nutritional 
value in food production, enables the encouragement of sustainable practices, 
promoting economic, social and health benefits. 
 
Keywords: melon; sensory analysis; cake. 
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TÍTULO: Avaliação da autoestima, autoeficácia para dor e adesão terapêutica de 

pessoas com úlcera venosa na atenção primária a saúde no município de 

Parnamirim 

Resumo 

 

Introdução: A insuficiência venosa crônica possui altas taxas de incidência e 
prevalência na população de idosos acarretando algumas complicações, dentre 
elas, a úlcera venosa que ocorre devido a hipertensão no sistema venoso 
profundo. Objetivos: caracterizar os aspectos sociodemográficos de pessoas 
com úlcera venosa e avaliar a autoestima, auto eficácia para dor e adesão 
terapêutica de pessoas com úlcera venosa atendidas na Atenção Primária a 
Saúde. Método: Trata-se de uma pesquisa do tipo transversal com abordagem 
quantitativa. Foi realizada na Atenção Primária à Saúde do município de 
Parnamirim/Rio Grande do Norte. Para a coleta foi utilizado um formulário 
estruturado de caracterização sociodemográfica e o Charing Cross Venous Ulcer 
Questionnaire (CCVUQ). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com CAAE nº 
65941417.8.0000.5537. Todos os participantes assinaram Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Resultados: Maior parte dos 
indivíduos relataram dor (83,3%), tempo da lesão atual superior a seis meses de 
surgimento (92,6%). Sobre autoestima (5,2%) apenas uma pequena parte dos 
participantes disseram não ter problema com a imagem. Conclusões: Os 
achados expõem necessidade de implementar políticas na atenção à saúde dos 
indivíduos acometidos pela UV, visando um atendimento integral e 
multidisciplinar, com profissionais capacitados para lidar, planejar e humanizar a 
assistência. 

 
 
Palavras-chave: Qualidade de vida. Úlcera Varicosa. Idoso. 

TITLE: Self-esteem, self-efficacy for pain and therapeutic adherence of people 

with venous ulcers in primary health care in Parnamirim 
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Abstract 

 

Introduction: Chronic venous insufficiency has high incidence and prevalence 
rates in the elderly population leading to some complications, including venous 
ulcer that occurs due to hypertension in the deep venous system. Objectives: To 
characterize the sociodemographic aspects of people with venous ulcer and to 
evaluate the self-esteem, self-efficacy for pain and therapeutic adherence of 
people with venous ulcer treated in Primary Health Care. Method: This is a cross-
sectional research with quantitative approach. It was held at the Primary Health 
Care in the city of Parnamirim / Rio Grande do Norte. For collection, a structured 
sociodemographic characterization form and the Charing Cross Venous Ulcer 
Questionnaire (CCVUQ) were used. The project was approved by the Research 
Ethics Committee of the Federal University of Rio Grande do Norte, with CAAE 
nº 65941417.8.0000.5537. All participants signed an informed consent form. 
Results: Most individuals reported pain (83.3%), current injury time over six 
months of onset (92.6%). About self-esteem (5.2%) only a small portion of 
participants said they had no problem with the image. Conclusions: The findings 
show the need to implement health care policies for individuals affected by UV, 
aiming at comprehensive and multidisciplinary care, with professionals able to 
deal, plan and humanize care. 

 
 
Keywords: Quality of Life. Varicose Ulcer. Aged. 
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TÍTULO: Sarcopenia e complicações pós-cirúrgicas em pacientes com câncer 

gástrico e colorretal 

Resumo 

O câncer é uma das principais causas de morte mundialmente, e dentre os 10 
tipos de neoplasias malignas mais recorrentes destacam-se os tumores 
gástricos e colorretais. É comum entre os pacientes oncológicos a ocorrência de 
alterações na composição corporal que podem influenciar de forma direta no 
resultado da terapia, em complicações pós-cirúrgicas, bem como na sobrevida. 
Logo, o objetivo deste estudo foi avaliar a associação entre a presença de 
sarcopenia e complicações pós-cirúrgicas em pacientes com câncer gástrico e 
colorretal. O índice de Músculo Esquelético e a radiodensidade muscular foram 
avaliados por imagens de tomografia computadorizada a fim de estimar depleção 
de massa muscular e baixa radiodensidade. A sarcopenia foi diagnosticada a 
partir da baixa força muscular (força de prensão palmar) associada à presença 
de baixa quantidade ou qualidade muscular. Um total de 84 pacientes foram 
incluídos na pesquisa e, dentre eles, 19% apresentaram sarcopenia. Em 51,2% 
da amostra houve a ocorrência de complicações pós-cirúrgicas. Por meio da 
análise bivariada, foi identificada a associação entre as complicações pós-
cirúrgicas com baixa densidade muscular (P= 0,025) e sarcopenia (P= 0,034). 
Em conclusão, reforça-se a importância da avaliação da composição corporal 
dos pacientes anteriormente à cirurgia, possibilitando a triagem dos indivíduos 
com maior risco para a ocorrência de complicações pós-operatórias, reduzindo 
os riscos dessa intervenção terapêutica. 
 
Palavras-chave: sarcopenia. complicações pós-operatórias. composição 

corporal. 

TITLE: Sarcopenia and postoperative complications in patients with gastric and 

colorectal cancer 

Abstract 

Cancer is one of the leading causes of death worldwide, and among the 10 most 
recurrent malignant neoplasms are gastric and colorectal tumors. It is common 
among cancer patients to occur changes in body composition that may directly 
influence the outcome of therapy, postoperative complications, as well as 
survival. Therefore, the aim of this study was to evaluate the association between 
the presence of sarcopenia and postoperative complications in patients with 
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gastric and colorectal cancer. Skeletal muscle index and muscle radiodensity 
were evaluated by computed tomography images to estimate muscle mass 
depletion and low radiodensity. Sarcopenia was diagnosed from low muscle 
strength (handgrip strength) associated with the presence of low muscle quantity 
or quality. A total of 84 patients were included in the study and 19% of them had 
sarcopenia. In 51.2% of the sample there were postoperative complications. 
Through bivariate analysis, the association between postoperative complications 
with low muscle density (P = 0.025) and sarcopenia (P = 0.034) was identified. In 
conclusion, the importance of assessing the body composition of patients prior to 
surgery is reinforced, enabling the screening of individuals at higher risk for 
postoperative complications, reducing the risks of this therapeutic intervention. 
 
Keywords: sarcopenia. postoperative complications. body composition. 
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TÍTULO: TENDÊNCIAS E PROJEÇÕES DA MORTALIDADE PELAS 

NEOPLASIAS MALIGNAS DE FÍGADO E VIAS BILIARES NO BRASIL ATÉ 

2030. 

Resumo 

OBJETIVOS: analisar a tendência temporal da mortalidade por câncer de Fígado 
e vias biliares no Brasil e regiões geográficas no período de 2001-2015 e calcular 
as projeções de mortalidade para o período 2016-2030. MÉTODO: Estudo 
ecológico de série temporal, baseado em dados secundários registrados no 
Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) do Departamento de Informática 
do Sistema Único de Saúde (sistema de saúde brasileiro). Foram analisados os 
óbitos decorrentes da neoplasia maligna de Fígado e vias biliares intra-hepáticas 
ocorridos no Brasil no período de 2001 a 2015 e analisados de acordo com o 
sexo, faixa etária e as regiões brasileiras. RESULTADOS: A taxa de mortalidade 
padronizada à população mundial para as mulheres no Brasil variou de 3,57 
óbitos/ 100.000 habitantes, no ano 2001, a 3,39 óbitos/ 100.000 habitantes, no 
ano de 2015. Para os homens, de 4,23 óbitos/ 100.000 habitantes, no ano de 
2001, a 5,84 óbitos/ 100.000 habitantes, no ano de 2015. As taxas de 
mortalidade para o sexo feminino apresentarão redução acentuada ao longo do 
período, com destaque para as taxas das Regiões Norte e Nordeste. Para o sexo 
masculino, haverá acréscimo nos valores de mortalidade até 2030, com maior 
elevação das taxas na região Sul. CONCLUSÕES: a mortalidade por câncer de 
Fígado e vias biliares no Brasil está desigualmente distribuída no território e 
apresenta tendência de redução no número de mortes totais, a despeito da 
elevação das taxas em homens. 
 
Palavras-chave: Carcinoma hepatocelular. Neoplasia hepática. Tendências. 

Projeções. 

TITLE: TRENDS AND PROJECTIONS OF MORTALITY BY LIVER CANCER 

AND BILIARY WAYS IN BRAZIL UNTIL 2030 

Abstract 

OBJECTIVES: to analyze the temporal trend of mortality from liver cancer and 
biliary tract in Brazil and geographic regions in the period 2001-2015 and to 
calculate the mortality projections for the period 2016-2030. METHODS: This is 
an ecological study of a time series, based on secondary data recorded in the 
Mortality Information System (SIM) of the Department of Informatics of the 
Brazilian Unified Health System (Brazilian health system). Deaths from liver 
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malignancy and intrahepatic bile ducts that occurred in Brazil from 2001 to 2015 
were analyzed and analyzed according to gender, age group and Brazilian 
regions. RESULTS: The standardized mortality rate of the world population for 
women in Brazil ranged from 3.57 deaths / 100,000 inhabitants in 2001 to 3.39 
deaths / 100,000 inhabitants in the year 2015. For men, 4, 23 deaths / 100,000 
inhabitants, in the year 2001, to 5.84 deaths / 100,000 inhabitants, in the year 
2015. The mortality rates for the female sex will show a marked reduction during 
the period, with emphasis on the North and Northeast. Mortality due to liver 
cancer and biliary tract in Brazil is unevenly distributed in the territory and there 
is a trend towards a reduction in the number of deaths despite the higher rates 
for men. 
 
Keywords: Hepatocellular carcinoma. Hepatic neoplasm. Tendencies. 

Projections 
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TÍTULO: DIFICULDADES NA AQUISIÇÃO, PREPARO E CONSUMO DE 

ALIMENTOS VIVENCIADAS POR DEFICIENTES VISUAIS 

Resumo 

A deficiência visual pode afetar a da alimentação, interferido desde o acesso às 
compras e preparo de alimentos até a autonomia na alimentação. Nesse sentido, 
o objetivo deste trabalho foi avaliar as dificuldades encontradas na aquisição, 
preparo e consumo dos alimentos. É um estudo observacional, transversal, 
desenvolvido com 98 pessoas de ambos os sexos, com diferentes graus de 
deficiência visual frequentando instituições de apoio a pessoas com deficiência 
em Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. A coleta de dados ocorreu de agosto de 
2016 a setembro de 2017, por meio de entrevista que abordava as dificuldades 
relacionadas à alimentação e meios de superação. Para a comparação das 
frequências de dificuldades relacionadas à alimentação entre os participantes 
com cegueira e visão subnormal, foi empregado o teste Qui-quadrado. Dos 
participantes, 62,2% encontraram dificuldades na compra de alimentos 
industrializados, 56,1% na compra de alimentos frescos e 72,6% na identificação 
das condições dos alimentos para consumo. Também foi relatado por 48% das 
pessoas dificuldade no preparo das refeições, e a maioria relatou receber a ajuda 
de terceiros para superar as dificuldades. Não houve diferença significativa entre 
pessoas cegas e com baixa visão exceto no uso da faca para descascar e cortar, 
que predominou nas pessoas com baixa visão. Dificuldades com à alimentação 
são frequentes em pessoas com deficiência visual, o que pode desestimular a 
busca por uma alimentação saudável. 
 
Palavras-chave: Deficiência visual. Alimentação. Dificuldades. 

TITLE: DIFFICULTIES IN ACQUISITION, PREPARATION AND 

CONSUMPTION OF FOOD LIVED BY VISUAL DISABLED 

Abstract 

Visual impairment can affect eating habits, interfering from access to food 
shopping and preparation to food autonomy. In this sense, the objective of this 
study was to evaluate the difficulties encountered in the acquisition, preparation 
and consumption of food. It is an observational, cross-sectional study conducted 
with 98 people of both sexes, with different degrees of visual impairment 
attending institutions supporting people with disabilities in Natal, Rio Grande do 
Norte, Brazil. Data collection took place from August 2016 to September 2017, 
through an interview that addressed the difficulties related to food and means of 
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overcoming. To compare the frequency of feeding-related difficulties among blind 
and low vision participants, the Chi-square test was used. Of the participants, 
62.2% found it difficult to buy processed foods, 56.1% to buy fresh foods and 
72.6% to identify the conditions of food for consumption. It was also reported by 
48% of people to have difficulty preparing meals, and most reported receiving 
help from others to overcome the difficulties. There was no significant difference 
between blind and low vision people except in the use of the peeling and cutting 
knife, which predominated in people with low vision. Difficulties with eating are 
common in visually impaired people, which may discourage the search for healthy 
eating. 

 
Keywords: Visual deficiency. Eating. Difficulties. 
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TÍTULO: Relação estrutura atividade de inibidores da CYP51: Desenho de novos 

anti-chagásicos 

Resumo 

A doença de Chagas mata mais de 10 mil pessoas por ano e cerca de 8 milhões 
de pessoas são infectadas pelo Trypanosoma cruzi. O medicamento de 
referência para o tratamento da doença, o benzonidazol, é o mesmo desde a 
década de 70. Nos últimos anos, muitos inibidores do CYP51 foram testados 
contra o alvo desse parasita. Um deles, o posaconazol, foi testado em ensaios 
clínicos que, infelizmente, não tiveram sucesso. No entanto, ainda existem 
muitas evidências de que o CYP51 é um grande alvo potencial para o tratamento 
da infecção pelo T. cruzi. A pesquisa de novas moléculas eficazes que possam 
curar a fase crônica da doença é essencial. Realizaram-se estudos de 
Relacionamento de Atividades Estruturais Quantitativas 2D e 3D (QSAR) neste 
trabalho para criar três modelos QSAR utilizando as estruturas químicas de 197 
compostos publicados que já passaram por testes in vivo ou in vitro. Após a 
análise dos modelos, novos análogos ainda não sintetizados foram aqui 
sugeridos e tiveram sua atividade biológica e disponibilidade sintética avaliadas. 
 
Palavras-chave: QSAR; Trypanosoma cruzi; CYP51; Doença de Chagas 

TITLE: Planning new Trypanosoma cruzi CYP51 inhibitors using QSAR studies 

Abstract 

Chagas disease kills over 10,000 people per year and approximately 8 million 
people are infected by Trypanosoma cruzi. The reference drug for treatment of 
the disease, benznidazole, is the same since the 70s. In recent years, many 
CYP51 inhibitors were tested against this parasite’s target. One of them, 
posaconazole, was even tested in clinical trials that unfortunately were not 
successful. Nevertheless, there are still many evidences that CYP51 is a great 
potential target to treat T. cruzi infection. The research for new effective 
molecules that can cure the chronic phase of the disease is essential. 2D and 
3D-Quantitative Structure Activity Relationship (QSAR) studies were conducted 
in this work to create three QSAR models using the chemical structures of 197 
published compounds that already went through either in vivo or in vitro tests. 
After the analysis of the models, new analogues not yet synthesized were 
suggested here and had their biological activity and synthetic availability 
assessed. 
 
Keywords: QSAR; Trypanossoma cruzi; CYP51; Chagas disease. 
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TÍTULO: Utilização da espectrofotometria de absorção molecular para análise do 

teor de arsênio em carne de cação. 

Resumo 

 

Metal pesado é uma substância tóxica, podendo ser proveniente de um descarte 
inadequado de um rejeito no meio ambiente, ou como uma característica 
geológica local. Nos organismos, o principal mecanismo de ação tóxica dos 
metais decorre de sua afinidade pelo enxofre. Assim, quando presentes em suas 
formas catiônicas, os metais reagem com o radical sulfidrila (-SH) presente na 
estrutura proteica das enzimas, alterando suas propriedades, o que pode resultar 
em consequências danosas ao metabolismo dos seres vivos. O teor de arsênio 
(As) consumido pelo homem através da alimentação é influenciado 
principalmente pela quantidade de peixes e frutos do mar em sua dieta. Sendo 
assim, neste trabalho foi realizada a determinação do teor de arsênio total em 
amostras de carne de cação, adquiridas no comércio da cidade de Natal/RN, 
para verificar se estão dentro dos limites estabelecidos pela legislação brasileira. 

 
 
Palavras-chave: Palavras Chave: Método Analítico; Amostra de cação; Metal 

Pesado. 

TITLE: Use of molecular absorption spectrophotometry for analysis of arsenic 

content in dog meat. 

Abstract 

 

Heavy metal is a toxic substance and may be improperly proven as a local 
geological feature. In organisms, the main mechanism of toxic action of metals 
stems from their affinity for sulfur. Thus, when present in their cationic forms, the 
metals react with the sulfhydryl radical enzyme (-SH) present in the protein 
structure of the enzymes, altering their properties, which can result in their 
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harmful consequences to the metabolism of living beings. The arsenic (As) 
content consumed by man through food is influenced by the amount of fruits and 
seafood in his diet. Thus, the work was carried out with the determination of the 
total arsenic content in dog meat samples, acquired in the scenario of Natal / RN, 
to verify if some time after the Brazilian legislation. 

 
 
Keywords: Keywords: Analytical Method; Dogfish sample; Heavy metal. 
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TÍTULO: Produção, caracterização e avaliação da atividade antioxidante in vitro 

do ácido hialurônico produzido por Streptococcus zooepidemicus CCT 7546 

Resumo 

No desenvolvimento deste trabalho, o ácido hialurônico (AH) foi produzido por 
síntese bacteriana através de fermentação submersa utilizando Streptococcus 
zooepidemicus. Após produzido o ácido hialurônico foi caracterizado por 
espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), 
microscopia eletrônica de varredura (MEV), análise termogravimétrica (TGA) e 
avaliação de sua atividade antioxidante in vitro frente a caracterização do padrão 
comercial de hialuronato de sódio (HS). A análise de MEV mostrou que o HS se 
apresenta como sólidos amorfos de granulometria uniforme em um meio também 
uniforme o que corrobora com o fato de advir de uma fonte animal enquanto o 
MEV do AH produzido por S. zooepidemicus o identificou como um sólido 
cristalino de granulometria variável. Já a análise de FTIR identificou perfis 
característicos e comuns às duas amostras neles funções orgânicas foram 
identificadas como prováveis responsáveis por sua atividade antioxidante. Por 
fim, os resultados de TGA mostraram que o AH de origem microbiana é mais 
estável termicamente que seu equivalente comercial de fonte animal. Os 
resultados obtidos demonstram o potencial do AH obtido por via biotecnológica 
e contribuem para o entendimento de suas características e atividade 
antioxidante. 

 
Palavras-chave: Ácido hialurônico. Hialuronato de sódio. Radicais livres. DPPH. 

TITLE: Production, characterization and evaluation in vitro of antioxidant activity 

of hyaluronic acid produced by Streptococcus zooepidemicus CCT 7546. 

Abstract 

 

In the development of this work, hyaluronic acid was produced by bacterial 
synthesis in submerged fermentation through Streptococcus Zooepidemicus 
bacteria, having as a culture medium a low cost medium proposed by Amado et 
al (2015). After producing hyaluronic acid was characterized by Fourier transform 
infrared spectroscopy (FTIR), scanning electron microscopy (SEM), 
thermogravimetric analysis (TGA) and evaluation of antioxidant activity in vitro. 
The SEM analysis showed that SH presents itself as amorphous solids of uniform 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 232 

 

granulometry in a uniform medium, which corroborates the fact that it comes from 
an animal source, and the MEV of HA produced by S. zooepidemicus identified 
as a crystalline solid of granulometry non-uniform. In the FTIR curves 
characteristic bands were identified and typical to the two samples. Some organic 
functions have been identified as likely responsible for their antioxidant activity. 
Finally, TGA results showed that AH of microbial origin is more thermally stable 
than its commercial equivalent of animal source. The results obtained also 
demonstrated the potential of AH obtained by biotechnology and contribute to the 
understanding of its characteristics and antioxidant activity. 

 
 
Keywords: Hyaluronic acid. Sodium hyaluronate. Free radicals. DPPH. 
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TÍTULO: Desempenho da marcha estacionária de pacientes com Acidente 

Vascular Cerebral e indivíduos saudáveis: um estudo comparativo entre 

ambiente real e virtual 

Resumo 

 

A Realidade Virtual (RV) vem sendo utilizada como uma ferramenta de 
reabilitação em pacientes de diversas patologias entre elas o Acidente Vascular 
Cerebral (AVC). O estudo teve como objetivo analisar o desempenho da marcha 
estacionária em pacientes com AVC e indivíduos saudáveis em ambiente virtual 
e real. Estudo do tipo observacional, analítico e transversal, incluídos 10 
pacientes de AVC (3 mulheres e 7 homens), com tempo de lesão a partir de 6 
meses, idade média de 56,30 (± 11,65); e 10 indivíduos saudáveis (3 mulheres 
e 7 homens), idade média de 59,87 (± 10,65) . Todos os participantes realizaram 
a marcha estacionária no ambiente real e virtual por meio do jogo Wii Fit Plus 
enquanto eram filmados. Os dados coletados foram analisados pelo software 
Kinovea 8.20, e observada a quantidade de passos total, no 1°, 2° e 3° minuto e 
as angulações de tornozelo, joelho e quadril. Observou-se que a realidade virtual 
comparada com o ambiente real na marcha estacionária de pacientes com AVC, 
houve um aumento no número de passos significante estatisticamente apenas 
no 3° minuto; além disso, ao comparar os indivíduos saudáveis com os pacientes 
com AVC não houve diferença significante. Conclui-se que a realidade virtual 
pode ser mais motivadora quando o indivíduo tende a apresentar cansaço, 
aumentando a quantidade de repetições; bem como pode servir como uma 
motivação extra para os pacientes, fazendo com que apresentem quantidade de 
repetições semelhantes aos saudáveis. 

 
 
Palavras-chave: Realidade Virtual. Acidente Vascular Cerebral. Reabilitação. 

TITLE: Stationary gait performance of stroke patients and healthy individuals: a 

comparative study between real and virtual environment 

Abstract 
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Virtual Reality (VR) has been used as a rehabilitation tool in patients with various 
pathologies, including stroke. The aim of the study was to analyze the steady gait 
performance in stroke patients and healthy individuals in virtual and real 
environment. Observational, analytical and cross-sectional study, including 10 
stroke patients (3 women and 7 men), with injury time from 6 months, mean age 
56.30 (± 11.65); and 10 healthy individuals (3 women and 7 men), mean age 
59.87 (± 10.65). All participants performed the stationary march in the real and 
virtual environment through the Wii Fit Plus game while filming. The collected 
data were analyzed by Kinovea 8.20 software, and the total number of steps at 
1, 2 and 3 minutes and ankle, knee and hip angles were observed. It was 
observed that virtual reality compared to the real environment in steady walking 
of stroke patients, there was a statistically significant increase in the number of 
steps only in the 3rd minute; Moreover, when comparing healthy individuals with 
stroke patients, there was no significant difference. It is concluded that virtual 
reality may be more motivating when the individual tends to have tiredness, 
increasing the number of repetitions; It can also serve as an extra motivation for 
patients, causing them to have repetitions similar to healthy ones. 

 
 
Keywords: Virtual reality. Stroke. Reabilitation. 
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TÍTULO: LEVANTAMENTO DA NEMATOFAUNA EM ÁREAS CULTIVADAS 

COM BATATA DOCE (Ipomoea batatas) na zona rural de Touros no Rio Grande 

do Norte 

Resumo 

A batata-doce é uma hortaliça muito importante e popular, cujo plantio se 
expandiu por várias regiões do Brasil. No Nordeste, a cultura da batata-doce ao 
longo do tempo tem sido cultivada de forma empírica pelas famílias rurais, como 
fonte geradora de renda. Seu cultivo intensivo resultou em graves problemas 
fitossanitários, principalmente no que se refere às doenças associadas a 
patógenos de solo, como os nematoides. A pesquisa foi realizada no município 
de Touros- RN, face à importância econômica que a cultura da batata-doce, 
representa para o município, e tendo em vista os registros sobre a incidência de 
fito nematoide associada a solos explorados comercialmente com essa cultura 
como fatores limitantes à produção comercial. Foi realizado um levantamento 
nematológico em 10 áreas de produção comercial de batata-doce, situadas na 
região agrícola do município, que possuíam cultivos sucessivos da cultura, foram 
feitas coletas de solo realizadas segundo o caminhamento em ziguezague, com 
a finalidade de se coletar uma amostra composta de 300 cm3 representativa da 
área de forma a diagnosticar as fitonematoses prevalentes que acometem a 
cultura utilizando-se o método da flotação centrífuga, e dessa maneira mapear 
as áreas com risco de contaminação. Porém não se obtiveram resultados com 
significância estatística, por diversos fatores discutidos ao longo do trabalho, 
como época de coleta, estádio fenológico da cultura, quantidade de amostras e 
os materiais coletados. 
 
Palavras-chave: Nematoide, fitonematose, Mapeamento. 

TITLE: SURVEY OF NEMATOFAUNA IN AREAS CULTIVATED WITH SWEET 

POTATO (Ipomoea potatoes) in the RURAL AREA OF TOUROS-RIO GRANDE 

DO NORTE. 

Abstract 

Sweet potato is a very important and popular vegetable, whose planting has 
expanded to various regions of Brazil. In the Northeast, sweetpotato culture has 
been empirically cultivated over time by rural families as a source of income. Its 
intensive cultivation has resulted in serious phytosanitary problems, especially 
regarding diseases associated with soil pathogens such as nematodes. The 
research was conducted in the municipality of Touros-RN, considering the 
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economic importance that sweetpotato culture represents for the municipality, 
and considering the incidence of nematode phytosis associated with soils 
commercially exploited with this crop as factors. limit to commercial production. 
A nematological survey was carried out in 10 areas of commercial sweetpotato 
production, located in the agricultural region of the city, which had successive 
cultivation of the crop. 300 cm3 representative of the area in order to diagnose 
the prevalent phytonematoses that affect the crop using the centrifugal flotation 
method, and thus map the areas with risk of contamination. However, no 
statistically significant results were obtained due to several factors discussed 
throughout the study, such as time of collection, phenological stage of culture, 
number of samples and materials collected. 
 
Keywords: Nematoide, Phyonematosis, Mapping. 
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TÍTULO: Perfil antropométrico de trabalhadores da indústria de transformação 

de pequeno e médio porte no RN 

Resumo 

O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), instituído desde 1976, é um 
programa que tem como objetivo principal melhorar das condições nutricionais 
dos trabalhadores, por meio da oferta de refeições nos ambientes de trabalho. 
No entanto, um estudo realizado por Bezerra (2015), obteve resultados 
controversos aos que se esperam perante a implementação efetiva do programa. 
Diante disso, este plano de trabalho visa avaliar o estado nutricional 
antropométrico de trabalhadores de indústrias vinculadas ao PAT no Rio Grande 
do Norte que fizeram parte da primeira etapa da pesquisa realizada por Bezerra 
em 2015. Para tanto, o estudo foi realizado em sete indústrias dos setores de 
alimentos e bebidas e têxtil e contou com a participação de 136 trabalhadores. 
A coleta de dados consistiu na realização de uma entrevista com os 
trabalhadores, como também nas aferições de peso, estatura e Circunferência 
da Cintura (CC). Os resultados apontaram que a amostra era composta por 
52,9% homens e 47,1% mulheres, com média de idade entre 30 a 40 anos, 
sendo em sua maioria casados, com ensino médio completo e renda mensal 
entre 1 e 2 salários mínimos. Quanto ao estado nutricional antropométrico, 
observou-se que os valores médios de IMC e CC aumentaram ao longo dos 
anos, em ambos os sexos. Diante desses resultados, reforçamos a necessidade 
de fiscalização do programa e acompanhamento periódico de indicadores 
nutricionais nessa população, a fim de se observar a efetividade do PAT a longo 
prazo. 
 
Palavras-chave: Estado nutricional. Antropometria. Saúde do trabalhador. 

TITLE: Anthropometric profile of the workers' the small and medium size 

manufacturing in RN 

Abstract 

The Workers' Food Program (WFP), established since 1976, is a program whose 
main objective is to improve the nutritional conditions of workers by offering meals 
in the workplace. However, a study by Bezerra (2015) has yielded controversial 
results to those expected in the effective implementation of the program. Thus, 
this work plan aims to evaluate the anthropometric nutritional status of workers 
from industries adherents to the WFP in Rio Grande do Norte who were part of 
the first stage of the research conducted by Bezerra in 2015. Therefore, the study 
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was conducted in seven (07) industries of the food and beverage and textile 
sectors and attended by 136 workers. Data collection consisted of an interview 
with the workers, and measurements of weight, height and waist circumference 
(WC). The results showed that the sample consisted of 52.9% men and 47.1% 
women, with an average age between 30 and 40 years old, mostly married, with 
complete high school and monthly income between 1 and 2 minimum wages. 
Regarding anthropometric nutritional status, it was observed that the mean 
values of BMI and WC increased over the years, in both sex. Given these results, 
we reinforce the need for program oversight and periodic monitoring of nutritional 
indicators in this population, in order to observe the long-term effect of the PAT. 
 
Keywords: Nutritional status. Anthropometry. Occupational Health. 
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TÍTULO: DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DE 

Lactobacillus rhamnosus PRODUZIDOS COM MEIOS DE CULTIVO 

ENRIQUECIDOS COM SORO DE LEITE 

Resumo 

O Lactobacillus rhamnosus é uma bactéria do tipo ácido lático que produz 
substâncias como ácidos, bacteriocinas e outros metabólitos que, quando 
isolados, têm grande potencial de inibição contra outros microrganismos, 
incluindo patógenos. Entre os metabólitos produzidos pelo L. rhamnosus, os exo-
polissacarídeos tem se destacado pelas pesquisas em relação a sua capacidade 
antibacteriana, que pode ser utilizada para incorporação em filmes 
biodegradáveis, conferindo característica funcional. Portanto, este trabalho teve 
por objetivo analisar o potencial antimicrobiano de uma cepa comercial de L. 
rhamnosus, cultivada em três tipos de meios e utilizar o teste antibacteriano de 
difusão em ágar para determinação do meio que potencializa a produção de 
metabólitos com capacidade antimicrobiana, para ser usado como 
aprimoramento a biofilmes em estudos futuros. Foram realizados testes da 
atividade antimicrobiana de cada meio e verificaram-se resultados satisfatórios 
para os meios: MRS acrescido de proteína isolada e MRS acrescido de soro de 
leite bubalino filtrado. Sendo então, os meios indicados para os estudos 
posteriores. 
 
Palavras-chave: Lactobacillus, antimicrobiana, biofilmes 

TITLE: DETERMINATION OF ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF Lactobacillus 

Rhamnosus PRODUCED FROM ENRICHED MILK PROTEIN AND ISOLATED 

PROTEIN 

Abstract 

Lactobacillus Rhamnosus is a lactic acid bacterium that produces substances 
such as acids, bacteriocins and other metabolites, that when isolated have great 
inhibiting power against other microorganisms, including pathogens. Along with 
the idea of new biodegradable film formulations, comprising substances that 
improve the stability of some of their functional properties, L. Rhamnosus was 
thought to improve the antimicrobial ability of films. Therefore, this study aimed 
to analyze the antimicrobial potential of a commercial strain of L. Rhamnosus, 
cultivated in three types of media and use the diffusion test to determine the 
medium that exerts the best antimicrobial capacity of the bacteria, to be used as 
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an enhancement to biofilms in future studies. Antimicrobial activity tests of each 
medium were performed and satisfactory results were verified for the culture 
media: MRS plus protein isolate and MRS plus filtered buffalo whey. Therefore, 
the means indicated for further studies. 
 
Keywords: Lactobacillus, antimicrobial, biofilms. 
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TÍTULO: O uso do LED de alta potência na Odontologia causa algum efeito nas 

estruturas retinianas? 

Resumo 

O objetivo deste estudo foi avaliar a influência do uso de um fotopolimerizador à 
base de diodo emissor de luz (LED) de alta potência na retina do rato. Seis ratos 
Wistar foram usados como objeto de estudo, sendo um dos olhos considerado 
como amostra controle, e outro, como amostra experimental. Em um grupo de 
seis animais (grupo lesão aguda) o olho experimental foi exposto à luz do LED 
na potência de 3200mW/cm² (Valo Ortho - Ultradent), por 144 segundos, à 
distância de 30cm, seguindo um protocolo de exposição três vezes ao dia, 
durante um dia, com um intervalo de 4 horas entre cada aplicação. Houve um 
aumento estatisticamente significativo no volume total da retina e no volume das 
camadas de células ganglionares (CCG), camada plexiforme interna (CPI), 
camada nuclear externa (CNE) e os prolongamentos de cones e bastonetes 
(PCB) no grupo experimental. Em relação à densidade, não houve diferença 
estatisticamente significativa. Entretanto, observou-se um aumento 
estatisticamente significativo da área nuclear das células em todas as camadas 
estudadas no grupo exposto à luz LED. Além disso, observou-se células 
hipercromadas que são sugestivas de picnose. Mesmo com um protocolo agudo 
de exposição à luz LED de alta potência, houve uma alteração nas estruturas 
retinianas, o que ressalta a necessidade de proteção durante a utilização desses 
aparelhos. 
 
Palavras-chave: Luzes de cura dentária; Altas potências; Retina; Ratos 

TITLE: Does the use of high power LED in Dentistry have any effect on retinal 

structures? 

Abstract 

The aim of this study was to evaluate the influence of the use of a high power 
light-emitting diode (LED) curing light on the rat retina. Six Wistar rats were used 
as study object, one of the eyes being considered as a control sample and the 
other as an experimental sample. In a group of six animals (acute injury group) 
the experimental eye was exposed to LED light at a power of 3200mW / cm² (Valo 
Ortho - Ultradent) for 144 seconds at a distance of 30cm, following a three-time 
exposure protocol. day for one day, with a 4-hour interval between each 
application. There was a statistically significant increase in total retinal volume 
and volume of ganglion cell layers (GCC), inner plexiform layer (CPI), outer 
nuclear layer (CNE), and cone and rod extensions (PCB) in the experimental 
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group. Regarding density, there was no statistically significant difference. 
However, a statistically significant increase in cell nuclear area was observed in 
all layers studied in the group exposed to LED light. In addition, hyperchromated 
cells that are suggestive of pycnosis were observed. Even with an acute protocol 
of exposure to high power LED light, there was a change in retinal structures, 
which highlights the need for protection while using these devices.. 
 
Keywords: Curing Lights, High Potencies, Retina, Rats 
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TÍTULO: Nível de atividade física em idosos pré-frágeis e frágeis com Diabetes 

Mellitus tipo 2 e fatores associados 

Resumo 

Objetivo: Determinar os fatores clÍnico-funcionais e psico-cognitivos em idosos 
com Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) pré-frágeis e frágeis relacionados com baixo 
nível de atividade física (BNAF). Metodologia: Trata-se de estudo observacional, 
transversal e analítico, por amostra de conveniência. Foram avaliados idosos 
atendidos ambulatorialmente, com 60 anos ou mais, feminino e masculino, com 
diagnóstico clínico de DM2, segundo critérios da ADA (American Diabetes 
Association). Foram aplicados os instrumentos: MiniBestest, Mini Exame do 
Estado Mental (MEEM), Escala de Depressão Geriátrica (EDG) e, fenótipo de 
fragilidade (avaliado de acordo com Fried et al (2001) adaptado), caracterizando-
os em “frágil” “pré-frágil” e “não-frágil”. O BNAF foi medido pelo Questionário 
Internacional de Atividade Física (IPAQ) na versão curta. Resultados: Foram 
avaliados 125 idosos, sendo excluídos 13 idosos não-frágeis. A amostra do 
estudo (n=112) foi representada por pré-frágil (n=58) e frágil (n=54), 
respectivamente. O BNAF foi verificado em 88. Foram encontradas diferenças 
significantes entre o BNAF e as variáveis participação social, idade, anos de 
escolaridade, MiniBestest, p<0,05. Conclusão: Idosos com DM2 com perfil pré-
frágeis e frágeis são, em sua maioria, do sexo feminino, com menor nível de 
escolaridade, menor participação social e pior equilíbrio postural. Tais prejuízos 
que o BNAF traz aos idosos reforçam a importância da reabilitação nessa 
população com perfis pré-frágeis e frágeis. 
 
Palavras-chave: Nível de atividade física, fragilidade, diabetes mellitus tipo 2 

TITLE: Physical activity level among pre-fragile and fragile elderly individuals 

living with type 2 diabetes mellitus and associated factors 

Abstract 

Objective: to determine clinical-functional and psycho-cognitive factors related to 
low physical activity level (LPAL) among “pre-fragile” and “fragile” elderly living 
with type 2 Diabetes Mellitus (DM). Methods: this is an observational cross-
sectional study. Elderly individuals aged 60 years or over, previously diagnosed 
with type 2DM were assessed in an out-patient setting following the criteria 
proposed by the American Diabetes Association (ADA). Outcome measures 
included: MiniBestest, Mini-mental State Examination (MMSE), Geriatric 
Depression Scale (GDS) and the fragility classification proposed by Fried et al 
(2001) classifying participants into “fragile”, “pre-fragile” and “non-fragile” groups. 
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LPAL was measured by the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-
short form). Results: 125 participants were initially included. 13 “non-fragile” 
patients were excluded. The study sample (n = 112) was represented by pre-
fragile (n = 58) and fragile (n = 54), respectively. LPAL was identified in 88. 
Significant differences were identified between LPAL and variables such as age, 
educational level, MiniBestest, p<0,05. Conclusion: Elderly with 2DM with pre-
fragile and fragile profile are mostly female, with lower educational level, lower 
social participation and poorer postural balance. Such damages that the BNAF 
brings to the elderly reinforce the importance of rehabilitation in this population 
with pre-fragile and fragile profiles. 
 
Keywords: Physical activity level, fragility, type 2 Diabetes Mellitus 
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TÍTULO: ASSOCIAÇÃO ENTRE SONO E FUNCIONALIDADE EM MULHERES 

COM CÂNCER DE MAMA 

Resumo 

Introdução: O câncer de mama (CM) revela-se como um dos principais 
problemas de saúde entre as mulheres, que pode repercutir em morbidade e 
mortalidade. Nesse contexto, destacam-se prejuízos no sono e na 
funcionalidade. Objetivo: Verificar a associação entre distúrbios do sono e 
funcionalidade em mulheres com câncer de mama das Unidades de Saúde 
Familiar dos municípios de Currais novos e Santa Cruz-RN. Metodologia: Estudo 
transversal, realizado com 32 mulheres sobreviventes ao CM, com pelo menos 
1 ano após o tratamento clínico entre os meses de jan. e set./2018. Os 
instrumentos de coleta de dados foram constituídos de informações gerais e 
clínicas da doença e os questionários World Health Organization Disability 
Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0) e Índice de Qualidade do Sono de 
Pittsburgh (PSQI). A análise estatística foi através do SPSS 20.0, adotando 
p<0,05. Resultado: Em 71,9% da amostra foram encontrados problemas com 
sono. O sono ruim está correlacionado com a qualidade subjetiva do sono (rs = 
0,769), distúrbios do sono (rs = 0,624), latência do sono (rs = 0,625), duração do 
sono (rs = 0,581) e distúrbios do sono durante o dia (rs = 0,654) e a limitação 
funcional com cognição (rs = 0,758), mobilidade (rs = 0,709), atividade 
domesticas/trabalho (rs = 0,718) e participação (r = 0,701). O sono ruim aumenta 
o escore de incapacidade (WHODAS 2.0) em 15,32 (p = 0,003). Conclusão: Há 
associação entre a qualidade do sono e a funcionalidade em mulheres com CM. 
 
Palavras-chave: Câncer. Sobreviventes. Sono. Funcionalidade. 

TITLE: ASSOCIATION BETWEEN SLEEP AND FUNCTIONALITY IN BREAST 

CANCER WOMEN 

Abstract 

Introduction: Breast cancer (MC) is revealed as one of the main health problems 
among women, which can affect morbidity and mortality. In this context, there are 
impairments in sleep quality and functionality. Objective: To verify the association 
between sleep disorders and functionality in women with breast cancer from 
Family Health Units in the municipalities of Currais Novas and Santa Cruz-RN. 
Methodology: Cross-sectional study conducted with 32 women surviving CM, at 
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least 1 year after clinical treatment between January. and Sep./2018. The data 
collection instruments consisted of general and clinical information on the disease 
and the World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 
(WHODAS 2.0) and Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) questionnaires. 
Statistical analysis was performed using SPSS 20.0, adopting p <0.05. Results: 
71.9% of the sample had problems with sleep. Bad sleep correlates with 
subjective sleep quality (rs = 0.769), sleep disturbance (rs = 0.624), sleep latency 
(rs = 0.625), sleep duration (rs = 0.581) and daytime sleep disturbance (rs = 
0.654) and functional limitation with cognition (rs = 0.758), mobility (rs = 0.709), 
domestic activity / work (rs = 0.718) and participation (r = 0.701). Bad sleep 
increases the disability score (WHODAS 2.0) by 15.32 (adjusted R2 = 0.231, p = 
0.003). Conclusion: There is an association between sleep quality and 
functionality in women surviving breast cancer. 
 
Keywords: Cancer. Survivors. Sleep. Functionality. 
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TÍTULO: Efeito do Kinesio Taping® na dor e capacidade funcional em idosas 

com osteoartrite de joelho: ensaio clínico, controlado, randomizado e cego. 

Resumo 

INTRODUÇÃO: Osteoartrite (OA) é uma das afecções reumáticas mais comuns 
na população idosa, e o joelho é umas das articulações mais acometidas. O 
kinesio taping® aparece como alternativa barata e prática para o tratamento, 
mas há evidências insuficientes. OBJETIVOS: Avaliar o efeito da aplicação do 
KT® na dor e capacidade funcional em mulheres idosas com OAJ. MÉTODOS: 
É um ensaio clínico randomizado, controlado e cego realizado com 45 idosas, 
antes de iniciarem o protocolo foram avaliadas através da Escala Visual 
Analógica e pelo Teste de Caminhada de 6 minutos (TC6) mensurando dor e 
capacidade funcional, respectivamente. Foram alocadas em 3 grupos: G1 (grupo 
controle, uma aula de 1h sobre osteoartrite de joelho); G2 (grupo KT sem tensão, 
2 técnicas: Y invertido e em rede); e G3 (grupo KT com tensão, 2 técnicas: Y 
invertido e em rede, com 30% e 10%, respectivamente). A dor avaliada em 
T0,T1,T2, e capacidade funcional em T0 e T2. Todas passaram 72 horas usando 
a bandagem. Os testes Kolmogorov-Smirnov e Levene foram usados para 
normalidade e homogeneidade, respectivamente. Para comparar os grupos foi 
usado análise de variância (ANOVA) de modelo misto. Todas as análises 
estatísticas adotou-se p<0.05 e IC 95%. RESULTADOS: Não foram observadas 
diferenças significativas na comparação entre os grupos para nenhuma das 
variáveis analisadas, em nenhum dos momentos. CONCLUSÃO: O KT aplicado 
com ou sem tensão não é capaz de melhorar a dor, capacidade funcional em 
idosas com OAJ. 
 
Palavras-chave: Fita atlética. Osteoartrite. Joelho. 

TITLE: Effect of Kinesio Taping® on pain and functional capacity in elderly 

women with knee osteoarthritis: a blinded, controlled, randomized clinical trial. 

Abstract 

BACKGROUND: Osteoarthritis (OA) is one of the most common rheumatic 
disorders in the elderly population, and the knee is one of the most commonly 
affected joints. Kinesio taping® appears as a cheap and practical alternative for 
treatment, but there is insufficient evidence. OBJETIVE: To evaluate the effect of 
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KT® application on pain and functional capacity in older women with OJ. 
METHOD: This is a randomized, controlled and blinded clinical trial conducted 
with 45 elderly women. 6-minute walk test (6MWT) measuring pain and functional 
capacity, respectively. They were allocated into 3 groups: G1 (control group, 1 
hour class on knee osteoarthritis); G2 (KT group without voltage, 2 techniques: 
inverted Y and grid); and G3 (KT group with voltage, 2 techniques: inverted Y and 
grid, with 30% and 10%, respectively). Pain assessed at T0, T1, T2, and 
functional capacity at T0 and T2. They all spent 72 hours wearing the bandage. 
The Kolmogorov-Smirnov and Levene tests were used for normality and 
homogeneity, respectively. To compare the groups, a mixed model analysis of 
variance (ANOVA) was used. All statistical analyzes adopted p <0.05 and 95% 
CI. RESULTS: There were no significant differences in the comparison between 
groups for any of the analyzed variables at any time. CONCLUSION: KT applied 
with or without tension is not able to improve pain and functional capacity in 
elderly women with OAJ. 
 
Keywords: Athletic tape. Osteoarthritis. Knee. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA CULTURA DE SEGURANÇA NA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA EM SAÚDE 

Resumo 

Objetivo: analisar a cultura de segurança do paciente na APS. Método: pesquisa 
descritiva, transversal, com abordagem quantitativa, realizada nas Unidades 
Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família de uma capital do Nordeste 
brasileiro. A coleta de dados deu-se de março a junho de 2019 através do 
instrumento Pesquisa sobre Cultura de Segurança do Paciente para Atenção 
Primária. Os dados foram tabulados no software Statistical Package for the 
Social Sciences) e analisados em frequência relativa e absoluta. Resultados: 
amostra final de 29 participantes, com predomínio do sexo feminino, idade entre 
30 a 50 anos, renda mensal de menos de três salários mínimos, tempo de 
trabalho na unidade e tempo de formação maior que quatro anos. Em relação à 
análise das dimensões de cultura de segurança, destacaram-se como respostas 
positivas: Trabalho em equipe, Acompanhamento do cuidado ao paciente e 
Comunicação sobre o erro; nas respostas negativas foram Pressão e ritmo de 
trabalho e como respostas neutras: Segurança do paciente e problemas de 
qualidade. Conclusão: a cultura de segurança do paciente avaliada na Atenção 
Primária à Saúde apresenta-se de forma incipiente, em detrimento das 
porcentagens obtidas nas dimensões analisadas, o que requer estratégias para 
fomentar a cultura de segurança do paciente nesse serviço. 
 
Palavras-chave: Cultura de segurança, segurança do paciente, atenção primária. 

TITLE: ASSESSMENT OF SAFETY CULTURE IN PRIMARY HEALTH CARE 

Abstract 

 

Objective: To analyze the patient safety culture in PHC. Method: a descriptive, 
cross-sectional research with a quantitative approach, carried out in the Basic 
Health Units and Family Health Units of a capital of Northeast Brazil. Data were 
collected from March to June 2019 through the Survey on Patient Safety Culture 
for Primary Care. Data were tabulated using the Statistical Package for Social 
Sciences software and analyzed at relative and absolute frequency. Results: final 
sample of 29 participants, with a predominance of females, aged 30 to 50 years, 
monthly income of less than three minimum wages, working time in the unit and 
training time greater than four years. Regarding the analysis of the dimensions of 
safety culture, the following stand out as positive answers: Teamwork, Monitoring 
of patient care and Communication about the error; negative responses were 
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Pressure and work rate and as neutral answers: Patient safety and quality 
problems. Conclusion: the patient safety culture evaluated in Primary Health Care 
is incipient, to the detriment of the percentages obtained in the analyzed 
dimensions, which requires strategies to foster the patient safety culture in this 
service. 

 
 
Keywords: Keywords: Safety culture, patient safety, primary care. 
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TÍTULO: Avaliação do cuidado de enfermagem em UTI neonatal na perspectiva 

da segurança do paciente 

Resumo 

Objetivo: avaliar o cuidado seguro de enfermagem em Unidades de Terapia 
Intensiva Neonatais. Método: estudo observacional com abordagem quantitativa, 
realizado em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal do Rio Grande do Norte. 
Aplicou-se um protocolo gráfico previamente validado, associado a um checklist, 
norteado pelo referencial de Donabedian; os dados foram tabulados no software 
Microsoft Excel 2010 e analisados mediante a estatística descritiva com auxílio 
do software Statistical Package for Social Sciences. Resultados: observou-se a 
ausência do Núcleo de Segurança do paciente em apenas dois hospitais. 
Quantos aos elementos “estrutura”, “processo” e “resultado” percebeu-se que 
não foi atingido 100% de conformidade em nenhuma das instituições 
investigadas. Em relação à classificação do cuidado, 66,6% das unidades foram 
consideradas parcialmente seguras e as demais o cuidado foi classificado como 
inseguro. Conclusão: esse estudo possibilitou avaliar a segurança na prestação 
do cuidado de enfermagem em Unidades de Terapia Intensiva Neonatais, uma 
vez que permitiu a identificação de suas principais potencialidades e fragilidades. 
 
Palavras-chave: Segurança do Paciente, enfermagem neonatal,Unidades de 

terapia intensa 

TITLE: EVALUATION OF THE SAFE NURSING CARE IN A NEONATAL 

INTENSIVE CARE UNITS 

Abstract 

Objective: to evaluate safe nursing care in neonatal intensive care units. Method: 
This is an observational study with a quantitative approach, conducted in 
Neonatal Intensive Care Units of Rio Grande do Norte. Data were obtained by 
means of a previously validated graphic protocol associated with a checklist, 
guided by the Donabedian framework; Data were tabulated in Microsoft Excel 
2010 spreadsheets and analyzed using descriptive statistics using the Statistical 
Package for Social Sciences software. Result: After analysis of the results, there 
was absence of Patient Safety Center in only two hospitals. Regarding the 
element “structure”, “process” and “result” it was found that 100% compliance 
was not achieved in either of the investigated institutions. Regarding the 
classification of care, 66.6% of the units were considered partially safe and the 
others the care was classified as unsafe. Conclusion: this study made it possible 
to assess the safety of Intensive Care Units nursing care, as it allowed the 
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identification of its main potentialities and weaknesses.Objective: To evaluate the 
safe nursing care in neonatal intensive therapy units. 
 
Keywords: Patient Safety, neonatology, nursing 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 253 

 

CÓDIGO: SB0268 

AUTOR: RONNYS RUGGERY GOMES DA SILVA 

ORIENTADOR: ISAUREMI VIEIRA DE ASSUNCAO 

 

 

TÍTULO: Avaliação in vitro das propriedades físico-mecânicas de restaurações 

semidiretas: um estudo piloto. 

Resumo 

O desenvolvimento da técnica semidireta, assim como da técnica indireta só 
tornou-se possível devido a evolução dos materiais adesivos. Atualmente, o 
cimento resinoso tem sido o material de eleição para cimentação de 
restaurações. O cimento resinoso surgiu com o objetivo de substituir cimentos 
tradicionais, como o de fosfato de zinco, policarboxilato e de óxido de zinco e 
eugenol, devido as propriedades mecânicas insatisfatórias desses materiais e 
sua alta solubilidade em meio bucal. Nesse estudo piloto serão utilizados 
incisivos bovinos (n=20) distribuídos em 2 grupos, sendo cada um composto por 
10 dentes distribuídos de forma aleatória de acordo com o cimento resinoso que 
será utilizado na cimentação (convencional ou autoadesivo). As propriedades 
avaliadas através dos testes serão: adaptação marginal, resistência de união e 
nanoinfiltração. O objetivo desse trabalho é definir qual dos agentes cimentantes 
garante melhores propriedades físico-mecânicas das restaurações semidiretas, 
possibilitando uma longevidade satisfatória. 
 
Palavras-chave: Restauração, resina, resistência, adesividade, cimentantes 

TITLE: IN VITRO EVALUATION OF THE DURABILITY OF UNIQUE DIRECT 

RESTORATION: A Pilot Study 

Abstract 

The development of the semi-direct technique as well as the indirect technique 
only became possible due to the evolution of adhesive materials. Currently, resin 
cement has been the material of choice for cementing restorations. The resinous 
cement was created to replace traditional cements, such as zinc phosphate, 
polycarboxylate and zinc oxide eugenol, due to the unsatisfactory mechanical 
properties of these materials and their high solubility in the oral environment. In 
this pilot study will be used bovine incisors (n = 20) distributed in 2 groups, each 
consisting of 10 teeth distributed randomly according to the resin cement that will 
be used in cementation (conventional or self-adhesive). The properties evaluated 
through the tests will be: marginal adaptation, bond strength and nanoinfiltration. 
The objective of this work is to define which of the cementing agents guarantees 
the best physical-mechanical properties of semi-direct restorations, enabling a 
satisfactory longevity. 
 
Keywords: Restoration; resin; resistance; adhesiveness; cementing. 
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TÍTULO: Efeito do Kinesio Taping® na força muscular do quadríceps e função 

física de idosas com osteoartrite de joelho: um ensaio clínico, controlado, 

randomizado e cego. 

Resumo 

INTRODUÇÃO: A Osteoartrite (OA) é uma doença inflamatória e crônica que 
acomete as articulações, sendo o joelho uma das mais acometidas. É 
caracterizada, sobretudo, por dor, rigidez articular, fraqueza muscular associada 
e limitação funcional. O método Kinesio Taping® (KT®) é uma alternativa 
terapêutica que, embora tenha seu uso amplamente difundido na prática clínica, 
ainda não possui evidências suficientes que apoiem sua eficácia nesta 
população. O objetivo deste estudo foi analisar os efeitos do KT® na força 
muscular do quadríceps e função física de idosas com OA de joelho. MÉTODOS: 
Trata-se de um ensaio clínico controlado, randomizado e cego composto por 45 
voluntárias alocadas aleatoriamente em três grupos: G1 (Grupo Controle), G2 
(Aplicação do KT® sem Tensão) e G3 (Aplicação do KT® com Tensão). Todas 
as participantes foram avaliadas quanto à força muscular de quadríceps com 
utilização de dinamômetro manual e função física através do Western Ontario 
and McMaster Universities Osteoarthritis Index. A força muscular foi avaliada em 
três momentos: inicialmente (T0), imediatamente após a intervenção (T1) e 72h 
após (T2). A função física foi avaliada em T0 e T2. RESULTADOS: A análise 
intergrupos não demonstrou diferenças significativas para nenhuma das 
variáveis analisadas, em nenhum dos momentos. CONCLUSÃO: O KT® não foi 
capaz de melhorar a força muscular e a função física de idosas com OA de 
joelho. 
 
Palavras-chave: Artropatias. Desempenho Físico Funcional. Fita Atlética. 

TITLE: Effect of Kinesio Taping® on quadriceps muscle strength and physical 

function of elderly women with knee osteoarthritis: a controlled, randomized, 

blinded clinical trial. 

Abstract 

INTRODUCTION: Osteoarthritis (OA) is an inflammatory and chronic disease 
that affect joints, being the knee joint one of the most affected. It is mainly 
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characterized by joint stiffness, associated muscle weakness and functional loss. 
Kinesio Taping® (KT®) is a therapeutic alternative which, although widely used 
in clinical practice, still doesn’t have sufficient evidence about its effectiveness in 
this population. The aim of this study was to analyse the effects of KT® on 
quadriceps muscle strength and physical function of elderly women with knee 
OA. METHODS: This is a blinded, randomized controlled clinical trial consisting 
of 45 volunteers randomly assigned into three groups: G1 (Control Group), G2 
(KT® with tension) and G3 (KT® without tension). All subjects underwent 
quadriceps muscle strength evaluation by manual dynamometry and physical 
function by the Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index. 
Muscle strength was assessed as it follows: initially (T0), immediately after 
intervention (T1) and 72h after (T2). Physical function was assessed at T0 and 
T2. RESULTS: An intergroup analysis showed no significant differences for the 
analysed variables, in any of the evaluation moments. CONCLUSION: KT® was 
not able to improve muscle strength and physical function of elderly women with 
knee OA. 
 
Keywords: Joint diseases. Physical functional performance. Athletic Tape. 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO DO INIBIDOR DE TRIPSINA 

SACIETOGÊNICO DA SEMENTE DE TAMARINDO (TAMARINDUS INDICA 

L.)ENCAPSULADO 

Resumo 

A obesidade é considerada uma epidemia mundial, e a estatística de pessoas 
obesas vem aumentando a cada dia. A obesidade ocorre pela desregulação do 
balanço energético do indivíduo, ligados a fatores ambientais, como o consumo 
excessivo de alimentos e o sedentarismo, e o fatores hormonais no qual diversos 
hormônios estão envolvidos no controle da ingestão alimentar, com destaque 
para a colecistoquinina (CCK), que atua no receptor de CCK1R presentes nos 
neurônios aferentes vagais no intestino. Nesse sentido estudos comprovam que 
o inibidor de tripsina isolado de sementes de tamarindo (Tamarindus indica L.) 
(ITT) apresenta ação sacietogênica e anti-inflamatória em modelo experimental. 
Com isso, o presente estudo objetivou caracterizar fisicamente o inibidor de 
tripsina sacietogênico da semente de tamarindo (tamarindus indica L.) 
encapsulado. O ITT foi extraído das sementes de tamarindo e isolado por meio 
de cromatografia de afinidade em Tripsina-Sepharose. Para o encapsulamento, 
foi utilizada a técnica de nanoprecipitação em solvente orgânico, e os agentes 
encapsulantes avaliados foram quitosana e a proteína do leite isolada. Foram 
utilizadas as metodologias DLS e potencial Zera para avaliar o tamanho, 
potencial de agregação e carga superficial da partícula do ITT. Foi considerado 
a diferença estatisticamente significativa quando p<0,05. Os resultados 
revelaram a obtenção de partículas nanométricas com distribuição de tamanho 
homogênea, bem como potencial Zeta de -38,27. Dessa 
 
Palavras-chave: Obesidade, inibidor de tripsina, Tamarindus indica L., 

encapsulamento. 

TITLE: PHYSICAL CHARACTERIZATION OF THE ENCAPSULATED 

TAMARINDO (TAMARINDUS INDICA L.) SEED TRIPSIN INHIBITOR 

Abstract 

Obesity is considered a worldwide epidemic, and the number of obese people is 
increasing every day. Obesity occurs by deregulation of energy balance of the 
individual, linked to environmental factors such as excessive food consumption 
and physical inactivity, and hormonal factors in which various hormones are 
involved in the control of food intake, especially cholecystokinin (CCK) , which 
acts on the CCK1R receptor present in vagal afferent neurons in the gut. Studies 
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have shown that trypsin inhibitor isolated from tamarind seeds (Tamarindus 
indica L.) (ITT) has a sacietogenic and anti-inflammatory action in an 
experimental model. Thus, the present study aimed to physically characterize the 
encapsulated tamarind seed (tamarindus indica L.) trypsin inhibitor. TTI was 
extracted from tamarind seeds and isolated by trypsin sepharose affinity 
chromatography. For encapsulation, the organic solvent nanoprecipitation 
technique was used, and the encapsulating agents evaluated were chitosan and 
milk protein isolated. The DLS and Zera potential methodologies were used to 
evaluate the ITT particle size, aggregation potential and surface charge. The 
statistically significant difference was considered when p <0.05. The results 
revealed the obtaining of nanometric particles with homogeneous size 
distribution, as well as Zeta potential of -38.27. Thus, these results confirm the 
obtaining of manometric particles with homogeneous size distribution, negative 
surface charge and highly stable. In 
 
Keywords: Obesity, trypsin inhibitor, Tamarindus indica L., encapsulation. 
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TÍTULO: Mapeando as PICS e seus impactos no processo saúde-doença em 

usuários do Centro de Referência em Práticas Integrativas da SMS/Natal/RN 

Resumo 

Neste texto apresentamos os resultados preliminares do plano de trabalho 
intitulado “Mapeando as PICS e seus impactos no processo saúde-doença em 
usuários do Centro de Referência em Práticas Integrativas da SMS/Natal/RN”. 
Trata-se de uma pesquisa que pretende analisar a oferta das Práticas 
Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) no Centro de Referência em 
Práticas Integrativas e Complementares (CERPIC) da Secretaria Municipal de 
Saúde Natal, no Rio Grande do Norte, como um novo modelo de atenção e 
cuidado para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). O CERPIC visa 
ampliar a oferta e o acesso de ações e serviços de saúde, bem como fortalecer 
as experiências que já vêm sendo desenvolvidas na rede, de acordo com os 
princípios fundamentais do SUS, atuando nos campos de prevenção de agravos 
e da promoção, manutenção e recuperação da saúde baseada em modelo de 
atenção humanizada e centrada na integralidade do indivíduo. Identificaremos 
as PICS oferecidas, e qual o impacto das mesmas no processo saúde-doença 
dos usuários que apresentam doenças crônicas como: diabetes, hipertensão, 
distúrbios ósteo-músculo-esquelético, depressão dentre outras.. Pretendemos 
com esta pesquisa reafirmar a posição das PICS como inovação tecnológica 
aplicada nos serviços de saúde no cuidado aos usuários do SUS, apresentando 
o custo-efetividade destas práticas. 

 

  

 
Palavras-chave: PICS, inovação tecnológica, SUS. 

TITLE: MAPPING THE PICS AND IT'S IMPACTS ON THE HEALTH-DISEASE 

PROCESS IN SMS/NATAL/RN INTEGRATIVE PRACTICE REFERENCE 

CENTER USERS. 

Abstract 
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This research project intends to analyze the offer of integrative and 
complementary health practices (PICS) in the Center of reference in Integrative 
and complementary Practices (CERPIC) of the Municipal Health Secretariat 
Natal, in Rio Grande do Norte, as a new model of attention and care to users of 
the unified health system (SUS). The CERPIC aims to expand the supply of and 
access to health actions and services, as well as strengthen the experiences that 
have already being developed in the network, according to the fundamental 
principles of the SUS, acting in the fields of prevention of diseases and the 
promotion, maintenance and Health recovery based on humanized care model 
and centered on the integrality of the individual. We will identify the PICS offered, 
and what are their impact of on the health-disease process of users which have 
chronic diseases such as: diabetes, hypertension, osteo-musculo-skeletal 
disorders among others. We intend with this research to reaffirm the position of 
the PICS as technological innovation applied in health care services in the 
careers of SUS users, presenting the cost-effectiveness of these practices. 

 
 
Keywords: PICS, technological innovation, SUS. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE ENTRE 

GESTORES DE UMA MATERNIDADE DO MUNÍCIPIO DE NATAL/RN 

Resumo 

Nos últimos anos a segurança do paciente tem se tornado uma preocupação em 
âmbito mundial e um dos temas mais discutidos no setor saúde, configurando-
se como um princípio fundamental do cuidado e um componente crítico de 
gestão da qualidade. Os ocupantes de cargos de gestão em saúde possuem um 
papel importante na qualidade do atendimento e na segurança do paciente, no 
qual deve ser uma das suas maiores prioridades. Desta forma o presente 
trabalho objetivou avaliar a cultura de segurança entre os profissionais 
ocupantes de cargos de gestão na Maternidade Professor Leide Morais no 
município de Natal/RN. Trata-se de um estudo de característica avaliativa e de 
abordagem quantitativa. A coleta de dados foi realizada por meio de questionário 
aplicado a 7 profissionais que exercem o cargo de coordenadores de cada área 
profissional e que atua na assistência. A partir dos resultados, constatou-se que 
cerca de 57% dos gerentes de unidade são médicos. Outro dado encontrado foi 
que cerca de 86% dos gerentes relataram que existe pessoal insuficiente para 
dar conta da carga de trabalho e cerca de 57% acham que os profissionais que 
atuam na maternidade trabalham mais horas do que seria o melhor para o 
cuidado do paciente. Portanto, os gestores devem atentar-se a um modelo de 
gestão participativo, com estruturas mais horizontais e que atendam às 
necessidades dos pacientes e dos profissionais através de uma comunicação 
eficaz e de uma valorização profissional. 
 
Palavras-chave: Segurança do Paciente. Cultura de Segurança. Gestão. 

TITLE: EVALUATION OF PATIENT SAFETY CULTURE AMONG MANAGERS 

OF A CHRISTMAS / RN MATERNITY 

Abstract 

In recent years patient safety has become a worldwide concern and one of the 
most discussed topics in the health sector, becoming a fundamental principle of 
care and a critical component of quality management. Occupants of health 
management positions play an important role in the quality of care and patient 
safety, which should be one of their highest priorities. Thus, the present work 
aimed to evaluate the safety culture among professionals occupying 
management positions at Professor Leide Morais Maternity in Natal / RN. It is a 
study of evaluative characteristic and quantitative approach. Data collection was 
performed through a questionnaire applied to 7 professionals who work as 
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coordinators of each professional area and who work in assistance. From the 
results, it was found that about 57% of unit managers are doctors. Another finding 
was that about 86% of managers reported that there is insufficient staff to cope 
with the workload and about 57% think that professionals who work in maternity 
work longer hours than would be best for patient care. Therefore, managers 
should pay attention to a participative management model, with more horizontal 
structures that meet the needs of patients and professionals through effective 
communication and professional enhancement. 
 
Keywords: Patient safety. Safety Culture. Management. 
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TÍTULO: Processo de secagem para obtenção de acerola desidratado usando a 

tecnologia de sorção polifenol-proteína: estudo do produto final 

Resumo 

A acerola (Malpighia emarginata D.C.), é um fruto tropical que apresenta vasto 
potencial econômico e nutricional, além de ser facilmente cultivado, possui sabor 
e aroma agradáveis e, se destaca por sua composição em compostos bioativos 
como antocianinas e vitamina C. A perecibilidade dos frutos permite a aplicação 
de processos tecnológicos com vistas à produção de produtos derivados com 
compostos bioativos, atributos funcionais e biológicos preservados. O objetivo 
do estudo foi realizar a secagem da acerola através da técnica de atomização 
em spray dryer, usando temperaturas de 110 e 130 °C e como coadjuvante de 
secagem, proteína do soro do leite e goma arábica, nas concentrações de 10% 
e 15%. Os produtos obtidos foram analisados quanto ao rendimento, umidade, 
atividade de água, acidez total titulável, solubilidade, higroscopicidade, 
morfologia eletrônica de varredura e cor. Os resultados apontam influencia do 
tipo de coadjuvante de secagem. Todavia, tanto os pós obtidos com whey quanto 
goma arábica apresentam potencial de aproveitamento. 
 
Palavras-chave: acerola, carboidrato, proteína, secagem. 

TITLE: DEVELOPMENT OF DEHYDRATED PRODUCT USING POLYPHENOL-

PROTEIN SORTION TECHNOLOGY: STUDY OF PROCESS, PRODUCT AND 

STABILITY DURING STORAGE 

Abstract 

The acerola (Malpighia emarginata DC), is a tropical fruit that has vast economic 
and nutritional potential, besides being easily cultivated, has a pleasant flavor 
and aroma and is notable for its composition in bioactive compounds such as 
anthocyanins and vitamin C. The perishability of fruits allows the application of 
technological processes with a view to the production of derived products with 
bioactive compounds, functional and biological attributes preserved. The 
objective of the study was to perform the drying of the acerola by means of the 
atomization in spray dryer, using temperatures of 110 and 130 ° C and as 
coadjuvant of drying, whey protein and gum arabic, in the concentrations of 10% 
and 15%. The products obtained were analyzed for yield, moisture, water activity, 
titratable total acidity, solubility, hygroscopicity, scanning electron morphology 
and color. The results indicate influence of the type of coadjuvant drying. 
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However, both powders obtained with whey and gum arabic have potential for 
recovery. 
 
Keywords: acerola, carbohydrate, protein, drying. 
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TÍTULO: Influência da Dor na recuperação sensoriomotor e funcional após o 

Acidente Vascular Cerebral 

Resumo 

Introdução: Os pacientes pós AVC, apresentam comprometimentos motores e 
não motores que interferem na sua funcionalidade. A dor é considerada um dos 
sintomas mais prevalentes, estando presente na fase aguda e crônica. Objetivo: 
Determinar a influência da Dor na recuperação sensoriomotor e funcional em 
indivíduos pós Acidente Vascular Cerebral. Métodos: Caracteriza-se como um 
estudo transversal, com 22 participantes pós-AVC na fase crônica, com idade 
igual ou superior a 18 anos que vieram a frequentar um serviço de fisioterapia. 
Os instrumentos utilizados foram os seguintes: Mini Exame do Estado Mental 
(MEEN), Medida de Independência Funcional (MIF), Avaliação Fugl Meyer (FM), 
Avaliação sensorial de Nottingham (ASN) e Questionário de Dor de McGill 
(MPQ). Resultados: A prevalência de dor encontrada no estudo foi de 36%, não 
havendo correlação do MPQ com os demais instrumentos clínicos utilizados, e 
seus domínios. Da amostra de 22 indivíduos, dois deles estavam no estágio 
agudo pós-AVC (< 6meses), onde um apresentava dor. O local onde houve 
maior prevalência de dor entre os participantes, foi na região lombar. Conclusão: 
Encontramos uma maior prevalência de dor nos indivíduos pós-AVC crônico, 
sendo necessário novos estudos acerca do assunto para que haja 
desenvolvimento de estratégias eficazes para o tratamento desses pacientes 
 
Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral, Dor, Recuperação 

TITLE: Influence of Pain on Sensory and Functional Recovery after Cerebral 

Vascular Accident 

Abstract 

Introduction: Post stroke patients present motor and non-motor impairments that 
interfere with its functionality. Pain is considered one of the most prevalent 
symptoms, being present in the acute and chronic phase. Objective: To 
determine the influence of pain on sensorimotor and functional recovery in 
individuals after stroke. Methods: This is a cross-sectional study with 22 post-
stroke participants in the chronic phase, aged 18 years or older, who came to 
attend a physiotherapy service. The instruments used were as follows: Mini 
Mental State Examination (MEEN), Functional Independence Measure (FIM), 
Fugl Meyer Assessment (FM), Nottingham Sensory Assessment (ASN) and 
McGill Pain Questionnaire (MPQ). Results: The prevalence of pain found in the 
study was 36%, with no correlation between the MPQ and the other clinical 
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instruments used and their domains. From the sample of 22 individuals, two of 
them were in the acute post-stroke stage (<6 months), where one presented pain. 
The place where there was a higher prevalence of pain among participants was 
in the lumbar region. Conclusion: We found a higher prevalence of pain in 
individuals after chronic stroke, requiring further studies on the subject to develop 
effective strategies for treating these patients. 
 
Keywords: Stroke, Pain, Recovery 
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TÍTULO: TENDÊNCIA TEMPORAL DA MORTALIDADE POR HOMICÍDIOS NO 

SEXO NOS ESTADOS DA REGIÃO NORDESTE NOS ÚLTIMOS 35 ANOS: 

ESTIMATIVAS CORRIGIDAS 

Resumo 

A violência contra as mulheres é um importante problema de Saúde Pública e de 
desrespeito aos Direitos Humanos, pois em sua face mais cruel retira das 
mulheres o direito à vida. Nesse sentido, o presente trabalho visa analisar as 
taxas de mortalidade por homicídio em mulheres nos estados da região 
Nordeste, nos últimos 35 anos. Trata-se de um estudo ecológico de tendência 
temporal cujos registros de óbitos por homicídios femininos na faixa etária de 10 
-14 a 80 e mais anos, foram extraídos do Sistema de Informação sobre 
Mortalidade (SIM/DATASUS). Com vistas a obter taxas de mortalidade mais 
fidedignas, realizou-se a correção dos registros de óbito, após essa etapa 
avaliou-se a tendência temporal por meio da variação percentual anual estimada 
(EAPC). Após as etapas de correções, houve aumento de cerca de 34,6% dos 
óbitos, correspondendo uma taxa média padronizada de 5,37/100.000 mulheres. 
Observou-se os maiores coeficientes em mulheres na segunda e terceira década 
de vida, nos estados de Pernambuco (8,25) e Alagoas (6,32). Evidenciou-se 
aumento nas taxas de mortalidade em todos os estados no período analisado, 
com exceção de Sergipe, em que a tendência foi estacionária (EAPC= 0,33%; 
IC95% -0,90-1,57). Evidenciou-se alta magnitude das taxas de feminicídio após 
processo de correção, sugerindo má qualidade da informação. 
 
Palavras-chave: Homicídio.Mulheres.Violência de Gênero.Mortalidade.Estudos 

Ecológicos. 

TITLE: TEMPORAL TREND OF MORTALITY BY HOMICIDE IN FEMALE SEX 

IN NORTHEAST REGION STATES IN THE LAST 35 YEARS: CORRECTED 

ESTIMATES 

Abstract 

Violence against women is a major public health problem and disrespect for 
human rights because in its cruelest form it remove of the women of their right to 
life. In this sense, the present work aims to analyze the mortality rates by 
homicide in women in the states of the Northeast region, in the last 35 years. This 
is an ecological study of temporal tendency whose records of female homicide 
deaths in the age group 10-14 to 80 and over were extracted from the Mortality 
Information System (SIM / DATASUS). In order to obtain more reliable mortality 
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rates, the death records were corrected, after which stage the temporal trend was 
evaluated by the estimated annual percentage change (EAPC). After the 
correction stages, there was an increase of about 34.6% of deaths, 
corresponding to a standardized average rate of 5.37 / 100,000 women. The 
highest coefficients were observed in women in the second and third decade of 
life, in the states of Pernambuco (8.25) and Alagoas (6.32). There was an 
increase in mortality rates in all states in the period analyzed, except in Sergipe, 
where the trend was stationary (EAPC = 0.33%; 95% CI -0.90-1.57). High 
magnitude of feminicide rates after correction process was evidenced, 
suggesting poor quality of information. 
 
Keywords: Homicide.Women.Gender Violence.Mortality.Ecological studies. 
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TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA FASE DO CICLO ESTRAL 

SOBRE A ANTINOCICEPÇÃO INDUZIDA PELO LABIRINTO EM CRUZ 

ELEVADO ABERTO 

Resumo 

Situações aversivas induzem um conjunto de comportamentos defensivos, tais 
como antinocicepção, alterações autonômicas e luta. A exposição dos animais 
ao labirinto em cruz elevado aberto (LCEa) constitui uma situação de perigo 
imediato e gera medo, o que induz antinocicepção de alta magnitude. O presente 
trabalho investigou a relação entre a fase do ciclo estral e a resposta nociceptiva 
de ratas expostas ao LCEa no Laboratório de Comportamento de Roedores. 
Para induzir resposta nociceptiva, foi realizado o teste de formalina na pata, que 
consistiu na aplicação de uma injeção de formalina 2,5% (50 µL) na superfície 
plantar da pata traseira direita do animal. Durante os primeiros cinco minutos do 
teste, foi registrado o tempo de lambidas na pata tratada com formalina (1ª fase). 
Vinte e cinco minutos após a injeção de formalina, os animais foram expostos 
individualmente ao LCEa ou ao LCEf, e o tempo de lambidas na pata foi 
registrado durante dez minutos (2ª fase). Vale ressaltar também que foi realizada 
a coleta do esfregaço vaginal durante cinco dias consecutivos. Os resultados 
mostraram que durante a 1ª fase não houve diferença significativa entre os 
grupos tratados. Todavia, na 2ª fase do teste, os animais expostos ao LCEf 
apresentaram um tempo de lambidas na pata tratada significativamente maior 
que os animais submetidos ao LCEa. Os resultados sugerem que a exposição 
ao LCEa induz antinocicepção, e que as fases do ciclo estral não interferem 
nessa resposta. 
 
Palavras-chave: Labirinto em cruz elevado. Antinocicepção. Fases do ciclo 

estral. 

TITLE: INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE CYCLE STAGE ABOUT 

ELEVATED PLUS MAZE-INDUCED ANTINOCICEPTION 

Abstract 

Aversive situations induce a set of defensive behaviors, such as antinociception, 
autonomic alterations, fight, flight and immobility. The exposure of animals to 
open elevated plus maze (oEPM) induces high magnitude antinociception due to 
fear generated by the immediate danger situation. The present study investigated 
the nocicetptive response of rats exposed to the oEPM in the Rat Behavior 
Laboratory. To induce nociceptive response, the paw formalin test was 
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performed, which consisted of a 2.5% formalin injection (50 µL) on the plantar 
surface of the right hind paw of the animal. During the first five minutes of the test, 
the licking time was recorded in the formalin-treated paw (1st phase). Twenty-
five minutes after formalin injection, the animals were individually exposed to 
either the oEPM or eEPM , and the paw licking time was recorded for ten minutes 
(2nd phase). It is noteworthy also that the collection of vaginal swab was held for 
five consecutive days. The results showed that during the first phase there was 
no significant difference between treated groups. However, in the 2ªphase, the 
animals exposed to the eEPM showed a significantly increase in time spent 
licking formalin-injected paw than animals exposed to the oEPM. The results 
suggest that exposure to oEPM induces antinociception, and that the estrous 
cycle phases do not interfere with this response. 
 
Keywords: Elevated plus maze. Antinociception. Estrous cycle phases. 
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TÍTULO: Funcionalidade de indivíduos com queixas persistentes no retropé 

Resumo 

Introdução: A dor no pé é um problema comum e com causas diversas. Afetando 
de maneira adversa as atividades de vida diária. As órteses são consideras uma 
maneira de tratamento conservador. Entretanto, o seu uso ainda é muito restrito 
a calçados fechados. Dessa maneira, a introdução de novos designs em chinelos 
permite melhorar a funcionalidade e ampliar o uso para outros grupos 
populacionais. Objetivo: avaliar a funcionalidade no uso de palmilhas posturais 
adaptadas em chinelos de tiras em indivíduos com dores persistentes no retropé. 
Métodos: Estudo clínico, controlado, aleatorizado, duplo cego. Incluídos 66 
pacientes, randomizados em dois grupos: grupo chinelo customizado (CC) 
(n=34) e grupo chinelo liso (CL) (n=32). Foram submetidos ao tratamento 
utilizando o chinelo por no mínimo 4 horas por dia durante 12 semanas. Sendo 
realizada avaliação inicial (T0) e avaliação final (T12) para a variável 
funcionalidade, a partir dos questionários Foot and Ankle Ability Measure (FAAM) 
e Foot Function Index (FFI). Resultados: Na análise intragrupo, o FAAM e FFI, 
apresentaram resultados estatisticamente significativos para ambos os grupos. 
Na análise intergrupo, o FAAM não apresentou resultados estatisticamente 
significativos e o FFI obteve resultados apenas no grupo CC. Conclusão: Sugere-
se que as palmilhas posturais customizadas e adaptadas em chinelos, como 
forma de tratamento para dores persistentes no retropé, apresentam melhora na 
função do pé. 
 
Palavras-chave: Palmilhas posturais. Dor no retropé. Fisioterapia. Reumatologia. 

TITLE: Effectiveness of using flip-flop postural palms to assess the functionality 

of individuals with persistent hindfoot complaints 

Abstract 

Introduction: Foot pain is a common problem with various causes. Adversely 
affecting activities of daily living. Orthotics are considered a conservative 
treatment approach. However, its use is still very restricted to closed shoes. Thus, 
the introduction of new designs in flip flops allows for improved functionality and 
broadening use for other population groups. Objective: To evaluate the 
functionality in the use of postural insoles adapted to strap slippers in individuals 
with persistent hindfoot pain. Methods: Clinical, controlled, randomized, double 
blind study. Included 66 patients, randomized into two groups: custom slipper 
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group (CC) (n = 34) and smooth slipper group (CL) (n = 32). They underwent 
treatment using the slipper for at least 4 hours a day for 12 weeks. Initial 
assessment (T0) and final assessment (T12) for the functionality variable were 
performed using the Foot and Ankle Ability Measure (FAAM) and Foot Function 
Index (FFI) questionnaires. Results: In the intragroup analysis, FAAM and FFI 
presented statistically significant results for both groups. In the intergroup 
analysis, FAAM did not present statistically significant results and FFI obtained 
results only in the CC group. Conclusion: It is suggested that custom postural 
insoles adapted to flip-flops, as a treatment for persistent hindfoot pain, have 
improved foot function. 
 
Keywords: Postural insoles. Hindfoot pain. Physiotherapy. Rheumatology. 
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TÍTULO: ESTUDO PRÉ-CLÍNICO DA EFETIVIDADE TERAPÊUTICA DA 

NANOPARTICULA DE PLGA METOTREXATO NO CÂNCER PANCREÁTICO. 

Resumo 

Um dos principais fatores de risco do adenocarcinoma ductal pancreático é o 
diabetes tipo 2. A Metformina é um antiglicemiante bastante utilizado no 
tratamento dele e além desses efeitos já conhecidos, recentemente tem sido 
relatado a sua atividade antitumoral. Diante disso, o objetivo do presente estudo 
foi realizar a avaliação in vitro do efeito pró-apoptótico da administração 
combinada da Metformina com o nano-conjugado de PLGA ao MTX, um 
quimioterápico padrão utilizado no tratamento antineoplásico, diminuindo assim 
os efeitos colaterais do MTX pela conjugação e auxiliando o tratamento com 
Metformina. Os efeitos sobre apoptose dessa combinação foram analisados por 
Citometria de fluxo e imunofluorescência utilizando células PANC-1, e vias de 
resistência a drogas e de sobrevivência celular por RT-PCR. Os resultados 
mostraram que a Metformina e o PLGA sozinhos não foram capazes de induzir 
significativamente a apoptose, entretanto seu uso combinado induziu em até 
55.3 % a apoptose. Foi observado ainda que a expressão de caspase-3 foi 
significativamente elevada, ao passo que a expressão de bcl-2 foi reduzida nos 
dois tempos analisados frente o uso combinado de 2,5 µg/mL de Metformina com 
2,5 µg/mL de PLGA-MTX, mostrando ativação da via intrínseca da apoptose. 
Conclui-se, portanto, que a combinação dos fármacos foi eficiente em induzir 
apoptose nas células tumorais, reduzindo a resistência a fármacos e inibindo 
vias de sobrevivência via Survivina e Akt/mTOR. 
 
Palavras-chave: Metformina; Cancer pancreatico; Metotrexato; PLGA; Apoptose. 

TITLE: PRECLINICAL STUDIES IN TERAPEUTIC EFFECTIVENESS OF PLGA-

METHOTREXATE NANOPARTICLES IN PANCREATIC CANCER. 

Abstract 

One of the pancreatic ductal adenocarcinoma risk factors is diabetes type 2. 
Metformin is an anti-glycemic agent often used to treat it, besides these known 
effects, recently has been reported its antitumoral activity. Therefore, the 
objective of this study is to measure the pro-apoptotic effect of the combined 
administration of Metformin along PLGA-MTX nanoconjugate, a standard 
chemotherapeutic used on the antineoplastic therapy, thus decreasing MTX side 
effects by the conjugation and assisting Metformin therapy. The effects over the 
apoptosis of this combinations has been analyzed by flow cytometry and 
immunofluorescence using PANC-1 cells and means of drug resistance and cell 
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survival by RT-PCR. The results show that Metformin and PLGA alone weren’t 
substantially capable to induce apoptosis, however its combined use induced 
until 55,3% the apoptosis. It has been observed that the expression of caspase-
3 was substantially high while the expression of bcl-2 was low on both analysis 
during the combined use of 2,5 µg/mL of Metformin along 2,5 µg/mL of PLGA-
MTX, showing the activation of the intrinsic apoptosis pathway. It’s concluded 
that the drug combination was efficient at inducing apoptosis at tumor cells, inhibit 
drug resistance and survival pathways by Survivin and Akt/mTOR. 
 
Keywords: Metformin; Pancreatic cancer; Methotrexate; PLGA; Apoptosis 
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TÍTULO: A influência do nível socioeconômico no teste de dígitos no ruído 

Resumo 

A deficiência auditiva atinge 460 milhões de pessoas no mundo, por isso, nos 
últimos anos foram desenvolvidas novas tecnologias para realizar triagem 
auditiva. Deste modo, o Teste de Dígitos no Ruído (TDR) foi desenvolvido como 
um método que pode contribuir para a identificação mais rápida da deficiência 
auditiva. O objetivo desse estudo é analisar a influência do nível socioeconômico 
de sujeitos ouvintes no TDR. Trata-se de um estudo transversal de caráter 
observacional. A amostra foi constituída por 165 sujeitos normo-ouvintes. Os 
sujeitos foram submetidos a anamnese, audiometria tonal liminar, questionário 
socioeconômico e o Teste de Dígitos no Ruído. Os sujeitos foram distribuídos 
em três grupos (G1: baixo, G2: médio e G3: alto). Foi utilizado o smartphone 
Moto Z e os fones de ouvido que o acompanhavam. O teste foi realizado em 
apresentação binaural, inphase, contendo 23 sequências, na qual em cada 
sequência constava três dígitos em meio ao ruído, que o sujeito deveria escutar 
e digitar o número correspondente no teclado do celular. Foram utilizados os 
testes não-paramétricos Kruskal-Wallis e Mann-Whitney na comparação entres 
os grupos, sendo adotado o nível de significância de 5%. Comparando os três 
grupos com diferenças socioeconômicas constatou-se diferença 
estatisticamente significante entre todos os grupos. Pode-se concluir que o nível 
socioeconômico em sujeitos ouvintes influencia os resultados dos Teste de 
Dígitos no Ruído baseado em software para o Português Brasi 
 
Palavras-chave: Triagem auditiva. Software para smartphone. Nível 

socioeconômico. 

TITLE: The influence of the socioeconomic status on digit-in-noise test 

Abstract 

Hearing impairment affects 460 million people worldwide, so in recent years new 
technologies have been developed to perform hearing screening. Thus, the Noise 
Digit Test (TDR) was developed as a method that can contribute to the faster 
identification of hearing impairment. The aim of this study is to analyze the 
influence of the socioeconomic level of hearing subjects on TDR. This is a cross-
sectional observational study. The sample consisted of 165 normal hearing 
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subjects. The subjects underwent anamnesis, pure tone audiometry, 
socioeconomic questionnaire and the Noise Digit Test. The subjects were divided 
into three groups (G1: low, G2: medium and G3: high). We used the Moto Z 
smartphone and the accompanying headphones. The test was performed in 
binaural presentation, inphase, containing 23 sequences, in which each 
sequence consisted of three digits in the noise, that the subject should listen and 
type the corresponding number on the keyboard of the cell phone. Kruskal-Wallis 
and Mann-Whitney nonparametric tests were used in the comparison between 
the groups, adopting a significance level of 5%. Comparing the three groups with 
socioeconomic differences, a statistically significant difference was found 
between all groups. It can be concluded that the socioeconomic level in hearing 
subjects influences the results of the software-based Noise Digit Test for Brazilian 
Portuguese. 
 
Keywords: Hearing screening. Software for smartphone. Socioeconomic status. 
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TÍTULO: Avaliação de Prescrições de Benzodiazepínicos de Unidades Básicas 

de Saúde de Caicó-RN 

Resumo 

Um grande número de eventos adversos no processo de assistência à saúde 
vem sendo gerado por erros na fase de prescrição dos medicamentos. Esse 
problema é ainda mais preocupante quando se trata de prescrições de 
benzodiazepínicos. O presente estudo, desenvolvido na Secretária Municipal de 
Saúde do município de Caicó-RN, analisou 1712 receitas de medicamentos 
sujeitos a controle especial, entre as quais se encontram as de 
benzodiazepínicos. Nelas, os principais erros encontrados foram: ausência de 
informações que permitam identificar a duração do tratamento e ausência da via 
de administração. Poucas são as prescrições de benzodiazepínicos da cidade 
de Caicó no ano de 2018/2019 que contemplam todos critérios propostos pelas 
leis nº 5.991⁄73 e nº 9.787⁄99. 

 
Palavras-chave: Prescrição. Benzodiazpínicos. Medicamentos de controle 

especial. 

TITLE: Analysation of Benzodiazepine Prescriptions from the Basic Health Units 

of Caicó-RN 

Abstract 

A large number of adverse events in the health care process have been 
generated by errors in the prescription phase of medications. This problem is 
even more worrying when it comes to benzodiazepine prescriptions. The present 
study, developed at the Municipal Health Secretary of Caicó-RN, analyzed 1712 
prescriptions for drugs subject to special control, including benzodiazepines. In 
them, the main errors found were: lack of information to identify the duration of 
treatment and absence of the route of administration. There are few 
benzodiazepine prescriptions in the city of Caicó in 2018/2019 that meet all the 
criteria proposed by Laws No. 5,991 ⁄ 73 and No. 9,787 ⁄ 99. 
 
Keywords: Prescription. Benzodiazepines. Medications of special control. 
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TÍTULO: Implementação alimentar utilizando farinha de babosa (Aloe Vera) 

Resumo 

 

A Aloe vera, popularmente conhecida como babosa, é uma planta herbácea 
vastamente utilizada na medicina tradicional. Vários estudos revelaram que os 
compostos das suas folhas possuem atividade terapêutica, como no tratamento 
de queimaduras. Da folha dessa planta podem ser obtidos o látex e o gel. O gel 
apresenta uma matriz fluida, aquosa, e dispersos nessa matriz encontram-se 
vitaminas hidro e lipossolúveis, diversos minerais e polissacarídeos. O uso da 
babosa na indústria alimentar é recente, e por isso seu estudo ainda é limitado. 
O objetivo desse trabalho é a produção do pó de babosa, através da secagem a 
ar quente do gel de suas folhas, facilitando seu uso no desenvolvimento de 
produtos agroindustriais. Além disso, a região nordeste apresenta as condições 
ideais para o plantio da babosa, pois essa espécie tem melhor desenvolvimento 
em ambientes secos e áridos. Desse modo, devido à ampla disseminação dessa 
planta, facilidade de obtenção e baixo custo de produção, além de ser uma 
espécie doméstica e de fácil alcance ao pequeno produtor, propomos a utilização 
do pó de babosa como uma viável alternativa a ser incorporada na produção de 
alimentos, agregando valores nutricionais e surgindo como uma nova alternativa 
para o crescente nicho da alimentação funcional. 

 
 
Palavras-chave: Aloe vera; babosa; obtenção do pó; secagem a ar quente 

TITLE: Food Implementation Using Aloe Vera Flour (Aloe Vera) 

Abstract 

 

Aloe vera, popularly known as slug, is an herbaceous plant widely used in 
traditional medicine. Several studies have shown that the compounds in their 
leaves have therapeutic activity, such as in the treatment of burns. From the sheet 
of this plant the latex and the gel can be obtained. The gel has a fluid, aqueous 
matrix and dispersed in this matrix are hydro and liposoluble vitamins, various 
minerals and polysaccharides. The use of algae in the food industry is recent, 
and therefore its study is still limited. The objective of this work is the production 
of algae powder by drying the leaf gel hot air, facilitating its use in the 
development of agroindustrial products. In addition, the northeast region presents 
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the ideal conditions for the planting of slug, as this species has better 
development in dry and arid environments. Due to the wide dissemination of this 
plant, easy to obtain and low cost of production, besides being a domestic 
species and of easy reach to the small producer, we propose the use of slug 
powder as a viable alternative to be incorporated in the production of food, adding 
nutritional values and emerging as a new alternative to the growing niche of 
functional nutrition. 

 
 
Keywords: Aloe vera; slug; obtaining powder; hot air drying. 
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TÍTULO: Percepção de docentes e discentes acerca da importância do 

profissional técnico em enfermagem no âmbito da segurança do paciente. 

Resumo 

Objetivo: investigar a percepção de docentes e discentes acerca da importância 
do profissional técnico em enfermagem no âmbito da segurança do paciente. 
Metodologia: estudo descritivo, transversal, de abordagem qualitativa, 
desenvolvido na Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, em uma amostra de 21 docentes e 10 discentes. A coleta de dados 
ocorreu por meio de entrevistas semi-estruturadas individuais e pela técnica de 
grupo focal. Os dados foram analisados com suporte do software Interface de R 
pour Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionneires 
(IRAMUTEQ). Resultados: os docentes e discentes concordaram que o técnico 
em enfermagem é imprescindível porque realiza assistência direta, está 24 horas 
com o paciente, é responsável pelo cuidado de qualidade e por dar seguimento 
aos protocolos de segurança do paciente. Conclusão: os resultados colaboram 
para a compreensão da percepção de alunos e professores a respeito da 
temática abordada e faz refletir sobre a necessidade de aprofundamento da 
temática na formação dos futuros profissionais. 
 
Palavras-chave: Segurança do Paciente. Educação em Enfermagem. Qualidade 

do Cuidado. 

TITLE: Perception of teachers and students about the importance of nursing 

technician professionals in the context of patient safety. 

Abstract 

Objective: To investigate the perception of teachers and students about the 
importance of nursing technician professionals in the context of patient safety. 
Methodology: a descriptive, cross-sectional, qualitative study, developed at the 
School of Health of the Federal University of Rio Grande do Norte, in a sample 
of 21 teachers and 10 students. Data collection occurred through individual semi-
structured interviews and the focus group technique. Data were analyzed with the 
support of the software Interface de R pour Analyses Multidimensionnelles de 
Textes et de Questionneires (IRAMUTEQ). Results: the teachers and students 
agreed that the nursing technician is essential because he / she provides direct 
assistance, is 24 hours with the patient, is responsible for quality care and for 
following patient safety protocols. Conclusion: the results contribute to the 
understanding of the perception of students and teachers about the theme 
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addressed and reflects on the need to deepen the theme in the formation of future 
professionals. 
 
Keywords: Patient safety. Nursing Education. Quality of Health Care. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 281 
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TÍTULO: ANOMALIAS VASCULARES EM UM SERVIÇO DE ANATOMIA 

PATOLÓGICA 

Resumo 

As anomalias vasculares (AV) são um grupo de lesões distintas, com 
características clínicas e histopatológicas semelhantes, sendo comum erros 
referentes ao seu diagnóstico e classificação. Esse estudo objetivou realizar um 
análise retrospectiva e descritiva em uma população brasileira dos casos de AV 
investigando suas características demográficas e clínico-patológicas. A 
população objeto deste estudo foi constituída pelos casos de AV registrados no 
Serviço de Patologia Oral do Departamento de Odontologia da UFRN no período, 
de 1970 a 2019. Foram extraídas informações sobre sexo, idade, raça, 
diagnóstico, localização e características clínicas. A amostra desse estudo foi 
composta por 663 casos, agrupados da seguinte maneira: granuloma piogênico 
(n = 503), hemangioma da infância (n= 58), malformação vascular (n= 43), 
linfangioma (n= 28), hemangiolinfangioma (n= 11), trombo vascular (n= 7), 
hemangioendotelioma (n = 5), angiofibroma (n = 1), hemangiopericetoma (n= 1), 
hemangioendoteliossarcoma (n= 1) e sarcoma de kaposi (n = 5). No geral, houve 
predileção para o sexo feminino (63,5 %), raça branca (46,6%), com maior 
acometimento em indivíduos nas 2°, 3° e 4° décadas de vida. A maior parte 
esteve localizada em gengiva (42,3%), apresentando cor vermelha (51,1%), 
consistência mole (44%), aspecto nodular (38,6%), não hemorrágicas (42%) e 
assintomáticas (32,8%). O conhecimento das particularidades dessas patologias 
é importante para um diagnóstico e decisão de tratamento adequados. 
 
Palavras-chave: Anomalias Vasculares; Hemangioma; Granuloma Piogênico; 

Prevalência. 

TITLE: VASCULAR ANOMALIES IN A PATHOLOGICAL ANATOMY SERVICE 

Abstract 

The vascular anomalies (VA) are a group of distinct lesions that normally affects 
the head and neck region, with similar clinical and histopathological appearances, 
which makes extremely common mistakes referring to diagnostics and 
classification. This study’s goals was to make a retrospective and descriptive 
analysis in a brazilian’s population of the cases of VA, investigating demographic 
and clinical-pathological characteristics. The population of this study was 
constituted by cases of AV recorded on the Oral Pathology Service of the 
Odontology Department of the UFRN, in the period from 1970 to 2019. 
Information on sex, age, race, diagnosis, location and characteristics was 
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extracted. The sample of this study was composed of 663 cases grouped as 
follows: pyogenic granuloma (n=503), hemangioma of childhood (n=58), vascular 
malformation (n=43), lymphangioma (n=28), hemangiolinfangioma (n=11), 
vascular thrombus (n=7), hemangioendothelioma (n=5), angiofibroma (n=1), 
hemangioperycytoma (n=1), hemangioendotheliosarcoma (n=1) and kaposi 
sarcoma (n=5). Overall, there was predilection for the female sex (63,5%), white 
race (46,6%), with the highest age group in the 3rd and 4th decades of life. The 
majority were in gingiva/ridge (42,30), presenting red/reddish color (51,1%), soft 
consistency (44%), nodular appearance (38,6%), non-hemorrhagic (42%) and 
asymptomatic (32,8%). Knowledge of the particularities of these pathologies is 
important for an adequate diagnosis and treatment. 
 
Keywords: Vascular Anomalies; Hemangioma; Pyogenic Granuloma; 

Prevalence. 
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TÍTULO: Análise dos efeitos antioxidantes e neuroprotetores do extrato de polpa 

de laranja enriquecida com β-caroteno no nematodo Caenorhabditis elegans 

Resumo 

 

A laranja (Citrus sinensis L. Osbeck) demonstra uma importante atividade 
antioxidante por possuir componentes fitoquímicos, como o β-caroteno. As 
espécies reativas de oxigênio (ERO) são moléculas altamente reativas presentes 
no nosso organismo, sendo neutralizadas por mecanismos antioxidantes. O 
desequilíbrio desses sistemas leva a um aumento dos níveis de radicais livres 
no corpo, resultando em um prejudicial estado de estresse oxidativo que pode 
levar ao aparecimento de doenças degenerativas relacionadas ao 
envelhecimento. O nematodo Caenorhabditis elegans foi utilizado como modelo 
para avaliar os efeitos antioxidantes e neuroprotetores das laranjas 
convencionais (CV) e das laranjas transgênicas enriquecidas com β-caroteno 
(HRP). Como resultado, as laranjas CV e HRP foram capazes reduzir os níveis 
de EROs, tanto em condições padrão de cultivo quanto em condições de 
estresse oxidativo, além disso, foram capazes de retardar o tempo médio de 
paralisia, fenótipo presente na cepa CL2006 pela superexpressão do peptídeo 
β-amiloide, acumulado em pacientes com a doença de Alzheimer. A laranja HRP 
induziu uma maior resposta antioxidante e neuroprotetora em comparação com 
a laranja CV, provavelmente por causa dos altos níveis de β-caroteno presentes 
na fruta modificada. 

 
 
Palavras-chave: Caenorhabditis elegans. Laranja. Estresse oxidativo. Alzheimer. 

TITLE: Analysis of the antioxidant and neuroprotectors effects of the orange-pulp 

extract enriched with β-carotene in the nematode Caenorhabditis elegans 

Abstract 

 

Orange (Citrus sinensis L. Osbeck) demonstrates an important antioxidant 
activity because it has phytochemical components, such as β-carotene. Reactive 
oxygen species (ROS) are highly reactive molecules present in our body, being 
neutralized by antioxidant mechanisms. The imbalance of these systems leads 
to increased levels of free radicals in the body, resulting in a detrimental state of 
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oxidative stress that can lead to the onset of aging-related degenerative diseases. 
The Caenorhabditis elegans nematode was used as a model to evaluate the 
antioxidant and neuroprotective effects of conventional oranges (CV) and 
transgenic β-carotene enriched oranges (HRP). As a result, CV and HRP 
oranges were able to reduce ROS levels under both standard cultivation and 
oxidative stress conditions, and were able to retard the mean time of paralysis, a 
phenotype present in the CL2006 strain by overexpression of the β-amyloid 
peptide, accumulated in patients with Alzheimer's disease. HRP orange induced 
a greater antioxidant and neuroprotective response compared to CV orange, 
probably because of the high levels of β-carotene present in modified fruit. 

 
 
Keywords: Caenorhabditis elegans. Orange. Oxidative stress. Alzheimer. 
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AUTOR: ISABEL PINTO AMORIM DAS VIRGENS 

CO-AUTOR: ANA LÚCIA MIRANDA DE CARVALHO 

ORIENTADOR: ANA PAULA TRUSSARDI FAYH 

 

 

TÍTULO: Associação entre obesidade visceral e complicações pós-operatórias 

em pacientes com câncer de estomago e intestino submetidos à cirurgia. 

Resumo 

A literatura demonstra que maiores quantidades de tecido adiposo visceral (TAV) 
estão associadas a piores desfechos em pacientes submetidos à cirurgia. 
Entretanto, não se utiliza de maneira rotineira, avaliações nutricionais fidedignas 
à composição corporal. Esse estudo teve como objetivo identificar se existe 
diferença entre os grupos que apresentaram ou não complicações pós-
operatórias (CPO) em relação à quantidade de TAV e presença de obesidade 
visceral (OV). Foram 84 pacientes adultos e idosos com tomografia 
computadorizada e com proposta de ressecção de tumor no intestino e estômago 
incluídos no estudo. Foi encontrada associação entre OV e ocorrência de CPO 
(p=0,030). O grupo que complicou também apresentou valores maiores de IMC 
(p=0,011). Foi identificada associação entre maior área de gordura e CPO 
(p=0,042). Maiores quantidades de tecido adiposo visceral estão associadas às 
CPO, inflamação de baixo grau e doenças crônicas. Embora o IMC ainda seja 
muito utilizado na prática clínica, ele não deve ser utilizado como parâmetro para 
identificar disfunções metabólicas. Foi possível identificar e quantificar a gordura 
visceral dos pacientes por meio da TC, sendo encontrada associação entre a OV 
e a ocorrência de CPO. Essa associação entre CPO e tecido adiposo visceral se 
deve à secreção de fatores que alteram o sistema imunológico, metabólico e 
endócrino. Dessa forma, a avaliação da composição corporal por meio da TC se 
mostra uma aliada na prevenção de riscos ao paciente. 
 
Palavras-chave: Complicações Pós-Operatórias. Composição Corporal. 

Neoplasias. 

TITLE: Association between visceral obesity and postoperative complications in 

patients with stomach and bowel cancer undergoing surgery. 

Abstract 

The literature shows that higher amounts of visceral adipose tissue (VAT) are 
associated with worse outcomes in patients undergoing surgery. However, 
reliable nutritional assessments of body composition are not routinely used. This 
study aimed to identify whether there is a difference between the groups that 
presented postoperative complications (POC) or not in relation to the amount of 
TAV and the presence of visceral obesity (VO). Eighty-four adult and elderly 
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patients with computed tomography (CT) and proposal for tumor resection in the 
intestine and stomach were included in the study. An association was found 
between VO and occurrence of POC (p = 0.030). The group which had POC also 
had higher BMI values (p = 0.011). An association between higher fat area and 
POC was identified (p = 0.042). Higher amounts of visceral adipose tissue are 
associated with POC, low-grade inflammation and chronic diseases. Although 
BMI is still widely used in clinical practice, it should not be used as a parameter 
to identify metabolic dysfunction. It was possible to identify and quantify patients' 
visceral fat by CT, and found an association between VO and the occurrence of 
POC. This association between POC and visceral adipose tissue is due to the 
secretion of factors that alter the immune, metabolic and endocrine system. Thus, 
the assessment of body composition by TC is an ally in preventing risks to the 
patient. 
 
Keywords: Postoperative Complications. Body composition. Neoplasms. 
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TÍTULO: Obtenção, caracterização e aplicação de óleo de coco em filmes à base 

de fécula de mandioca 

Resumo 

Produtos derivados do coqueiro são amplamente estudados, sendo dada uma 
atenção maior, nos últimos tempos, ao óleo de coco. Estudos apontam 
benefícios no seu uso para a saúde, higiene e estética. Os objetivos deste estudo 
foram empregar distintas metodologias para a obtenção do óleo de coco, 
caracterizá-lo frente às propriedades físico-químicas e avaliar a sua capacidade 
inibidora sobre bactérias gram positivas e negativas, para que posteriormente 
possa ser empregado na formulação de filmes biodegradáveis para acondicionar 
alimentos. 
 
Palavras-chave: óleo de coco, caracterização físico-química, atividade 

antimicrobiana 

TITLE: Obtaining and Characterizing Coconut Oil 

Abstract 

Coconut palm products are widely studied and more attention has recently been 
paid to coconut oil. Studies point to benefits in its use for health, hygiene and 
aesthetics. The objectives of this study were to employ different methodologies 
to obtain coconut oil, to characterize it in relation to its physicochemical properties 
and to evaluate its inhibitory capacity against gram positive and negative bacteria, 
so that it can later be employed in the formulation of biodegradable films for 
packaging food. 
 
Keywords: coconut oil, physicochemical characterization, antimicrobian activity 
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TÍTULO: Comparação dos métodos de análise da composição corporal em 

bailarinas: absorciometria de feixe duplo (DXA) e bioimpedância elétrica 

(continuidade de plano anterior) 

Resumo 

 

A demanda de um corpo ideal para a prática de ballet clássico faz com que as 
dançarinas busquem cada vez mais padrões estéticos de magreza. A avaliação 
da composição corporal tem se tornado cada vez mais útil para melhorar o 
desempenho, performance e melhora nos regimes de treinamentos. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar e comparar a composição corporal de bailarinas de 
nível intermediário/avançado com desportistas e sedentárias. Foi avaliada a 
massa gorda (MG) e massa livre de gordura (MLG) das participantes utilizando 
o método de absorciometria por dupla energia de raios-X (DXA), que é um 
método de referência para a avaliação da composição corporal. Não foram 
encontradas diferenças significativas entre a composição corporal dos três 
grupos avaliados. 

 
 
Palavras-chave: DXA, bailarinas, composição corporal, MLG, MG 

TITLE: COMPOSIÇÃO CORPORAL DE BAILARINAS: Estudo comparativo com 

desportistas e sedentárias. 

Abstract 

The search for an ideal body for a classical ballet practice makes the search 
increasingly becoming aesthetic standards of thinness. Body composition 
assessment has become increasingly useful for improving performance, 
performance and improving training regimens. The aim of this study was to 
evaluate and compare intermediate / advanced body composition with sports and 
sedentary. Free Articles Fatty (MG) and fat-free (MLG) mass is used as the X-
ray energy absorption method (DXA), which is a reference method for an 
assessment of body composition. The evaluations were made in the midst of a 
body evaluation of three evaluated groups. 
 
Keywords: DXA, female dancers, body composition, FFM, FM 
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TÍTULO: Estratificação de classes de medicamentos causadores de RAM 

Resumo 

 

As reações adversas a medicamento no âmbito hospitalar representam alto 
impacto no que diz respeito à mortalidade, morbidade, cuidados da saúde, 
permanência hospitalar e custo econômico. De acordo com a OMS, elas são 
definidas como “qualquer resposta prejudicial ou indesejável e não intencional 
que ocorre com medicamentos em doses usualmente empregadas no ser 
humano para profilaxia, diagnóstico, tratamento de doença ou para modificação 
de funções fisiológicas”. No período de 18 meses de coleta foram apurados 358 
casos de reações adversas a medicamentos (RAM) em pacientes internados no 
Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). Destes, ressalvam-se onze 
medicamentos que mais frequentemente levaram os pacientes a desenvolverem 
reações adversas, pertencentes à classificação dos medicamentos do aparelho 
digestivo e metabolismo, sistema cardiovascular, sangue e órgãos 
hematopoiéticos e sistema nervoso, segundo a classificação Anatomical 
Therapeutic and Chemical (ATC). Os medicamentos do primeiro grupo mais 
frequentemente relacionadas às RAM detectadas foram as insulinas NPH e 
regular, responsáveis pela maioria das RAM (19,3%). O segundo grupo 
apresentou o segundo maior número, sendo o enalapril seu representante 
principal, posterior às insulinas NPH e regular (7,0%). O terceiro grupo possui a 
heparina, enoxaparina e a varfarina, constituindo-se essa última a principal. 

 
 
Palavras-chave: Reação adversa a medicamento. Farmacovigilância. 

Segurança do Paciente 

TITLE: Stratification of drug classes causing ADRs 

Abstract 

 

Adverse drug reactions at the hospital level have a high impact on mortality, 
morbidity, health care, hospital stay and economic cost. According to WHO, they 
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are defined as "any harmful or undesirable and unintended response that occurs 
with drugs at doses usually employed in humans for prophylaxis, diagnosis, 
treatment of disease or for modification of physiological functions." Over 18 
months of collection, 358 cases of adverse drug reactions (ADR) were found in 
patients admitted to the Onofre Lopes University Hospital (HUOL). Of these, we 
highlight eleven drugs that most often led patients to develop adverse reactions, 
belonging to the classification of drugs of the digestive tract and metabolism, 
cardiovascular system, blood and hematopoietic organs and nervous system, 
according to the Anatomical Therapeutic and Chemical (ATC) classification. The 
drugs in the first group most frequently related to ADRs detected were NPH and 
regular insulin, responsible for most ADRs (19.3%). The second group presented 
the second largest number, being enalapril its main representative, after the NPH 
and regular insulin (7.0%). The third group has heparin, enoxaparin and warfarin, 
the latter being the main one. 

 
 
Keywords: Adverse drug reaction. Pharmacovigilance. Patient Safety. 
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TÍTULO: Caracterização de usuários com Doenças Crônicas não Transmissíveis 

no contexto da Atenção Primária à Saúde. 

Resumo 

 

As atuais mudanças nos padrões da população brasileira resultam do aumento 
da expectativa de vida e da redução da taxa de fecundidade e como 
consequência, uma transição epidemiológica, com significativas mudanças no 
quadro de morbimortalidade. O objetivo desse trabalho é caracterizar os 
usuários acometidos por Doenças Crônicas não Transmissíveis, quanto aos 
fatores socioeconômicos e de saúde. Trata-se de um estudo descritivo e 
exploratório, com abordagem quantitativa, realizado no bairro de Felipe 
Camarão, em Natal/RN. A pesquisa encontra-se em curso e do total da amostra, 
observou-se que a maioria dos usuários se identificava como pardos, do sexo 
feminino, com ensino fundamental incompleto, renda igual e inferior a um salário 
mínimo. Quanto às doenças, a Hipertensão Arterial e o Diabetes Mellitus foram 
as mais prevalentes. A maioria relatou receber a medicação de forma gratuita 
pelo sistema de saúde. Por essa razão, percebe-se ser necessário uma 
aproximação sobre o perfil epidemiológico da população, possibilitando, então, 
o acompanhamento dos usuários e comportamentos de risco que levam a 
desenvolver DCNT. Logo, o desenvolvimento de programas na atenção básica 
deve receber mais destaques do Sistema Único de Saúde (SUS). O estudo 
aponta, ainda, a necessidade do monitoramento dessas doenças e de suas 
implicações, haja vista a carência de estudos em áreas urbanas e pobres. 

 
 
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Doenças não Transmissíveis; Perfil 

de Saúde 

TITLE: CHARACTERIZATION OF USERS WITH NONCOMMUNICABLE 

DISEASES IN CONTEXT OF PRIMARY HEALTH CARE 

Abstract 
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The current changes in the patterns of the Brazilian population result from the 
increase in life expectancy and the reduction of fertility rate and, as a 
consequence, an epidemiological transition, with significant changes in morbidity 
and mortality. The objective of this study is to characterize users 
noncommunicable diseases regarding socioeconomic and health factors. This is 
a descriptive and exploratory study with a quantitative approach, conducted in 
the neighborhood of Felipe Camarão, Natal / RN. The research is ongoing and 
from the total sample, it was observed that most users identified themselves as 
brown, female, with incomplete elementary school, income equal to and below 
one minimum wage. Regarding the diseases, Hypertension and Diabetes Mellitus 
were the most prevalent. Most reported receiving medication free of charge by 
the health care system. For this reason, it is perceived that it is necessary to 
approach the epidemiological profile of the population, thus enabling the 
monitoring of users and risk behaviors that lead to developing NCDs. Therefore, 
the development of programs in primary health care should receive more 
highlights from Sistema Único de Saúde (SUS). The study also points to the need 
to monitor these diseases and their implications, given the lack of studies in 
urban, poor and unprotected areas of health promotion. 

 
 
Keywords: Primary Health Care; Noncommunicable Diseases; Health Profile. 
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TÍTULO: ANÁLISE DO DESEMPENHO DE PACIENTES COM AVC DURANTE 

A TAREFA DE MARCHA ESTACIONÁRIA EM AMBIENTE VIRTUAL E REAL 

Resumo 

O treinamento com Realidade Virtual (RV) vem sendo utilizado na reabilitação 
de pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC), por gerar interação 
dinâmica indivíduo-tarefa, e pelo ambiente estimular a aprendizagem de 
habilidades motoras. Este estudo teve como objetivo realizar a comparação do 
desempenho e da cinemática de pacientes com AVC durante a marcha 
estacionária em ambiente virtual e real. Foi realizado um estudo do tipo 
observacional, analítico e transversal, do qual participaram 10 pacientes, sendo 
3 mulheres e 7 homens com AVC, 2 dos pacientes com AVC hemorrágico e 8 
com AVC isquêmico, além disso, 4 tiveram o lado cerebral esquerdo afetado, 
enquanto 6 tiveram o lado direito. Os participantes realizaram uma avaliação 
inicial e em seguida, foram submetidos à realização da marcha estacionária em 
ambiente virtual e real por meio do jogo Wii Fit Plus para coleta de dados 
cinemáticos do movimento do membro inferior acometido. Estes dados foram 
analisados por meio do software Kinovea 8.20, sendo o desempenho medido 
pela média das angulações de tornozelo, joelho e quadril e da média de passos 
no 1º, 2º e 3º minutos. Conclui-se então que o padrão de marcha estacionária 
dos pacientes com AVC é o mesmo em ambiente real e no virtual, quanto aos 
movimentos de flexão e extensão das articulações do membro inferior parético. 
Além disso, a quantidade de passos (repetições) é maior no ambiente virtual em 
detrimento do real no terceiro e último minuto da atividade. 
 
Palavras-chave: Realidade Virtual. Acidente Vascular Cerebral. Marcha 

estacionária. 

TITLE: PERFORMANCE ANALYSIS OF PATIENTS WITH STROKE DURING 

THE STATIONARY GEAR TASK IN A VIRTUAL AND REAL ENVIRONMENT 

Abstract 

Virtual Reality (VR) training has been used in the rehabilitation of stroke patients, 
as it generates dynamic individual-task interaction and the environment 
stimulates the learning of motor skills. This study aimed to compare the 
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performance and kinematics of stroke patients during stationary gait in virtual and 
real environment. An observational, analytical and cross-sectional study was 
conducted in which 10 patients participated, being 3 women and 7 men with 
stroke, 2 of patients with hemorrhagic stroke and 8 with ischemic stroke. In 
addition, 4 had their left brain affected, while 6 had the right side. Participants 
underwent an initial assessment and then underwent stationary gait in a virtual 
and real environment using the Wii Fit Plus game to collect kinematic data on the 
movement of the affected lower limb. These data were analyzed using Kinovea 
8.20 software, and performance was measured by the average ankle, knee and 
hip angles and the average steps at 1, 2 and 3 minutes. It is concluded that the 
steady gait pattern of stroke patients is the same in the real and virtual 
environment, regarding the flexion and extension movements of the paretic lower 
limb joints. In addition, the number of steps (repetitions) is greater in the virtual 
environment over the real in the third and last minute of the activity. 
 
Keywords: Virtual reality. Stroke. Stationary gait. 
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TÍTULO: VALIDAÇÃO DE NOVOS BIOMARCADORES DE PREDISPOSIÇÃO E 

PROGNÓSTICO DO CÂNCER DE TIREOIDE 

Resumo 

O Câncer é a uma causa eminente de morte no mundo, em 2018 ocasionou 
cerca de 9,6 milhões de mortes. O câncer de tireoide (CT) é o tumor endócrino 
mais comum, e corresponde a 1% de todas as neoplasias malignas. No nordeste 
do Brasil, o CT é o 5º câncer mais frequentemente diagnosticado em mulheres 
e o 12º em homens. Os métodos de diagnóstico utilizados atualmente são 
invasivos e nem sempre eficientes para a descoberta da doença. Estudos vêm 
sendo desenvolvidos na busca de biomarcadores para o diagnóstico precoce, 
prognóstico, monitoramento de resposta ao tratamento e desenvolvimento de 
terapias do câncer. Desta forma, este projeto sugere a realização de um estudo 
no qual participarão indivíduos saudáveis, indivíduos com CT e indivíduos com 
doenças benignas da tireóide, todos provenientes do estado do Rio Grande do 
Norte, a fim de validar um painel de SNPs selecionados previamente por um 
estudo do grupo, a fim de serem utilizados como biomarcadores de diagnóstico 
precoce e prognóstico do CT. Será utilizado sangue venoso para extração do 
material genômico (DNA e RNA) para realização de genotipagem e avaliação da 
expressão gênica e soro para avaliação da expressão proteica. Espera-se ao 
final deste estudo validar um painel de SNPs, a serem utilizados futuramente na 
prática clínica como biomarcadores de predisposição e prognóstico do CT, 
melhorando assim a rotina de diagnóstico clínico e diminuindo a necessidade de 
procedimentos invasivos e diagnóstico pouco conclusivo. 
 
Palavras-chave: Câncer. Tireoide. Biomarcadores. SNPs. Predisposição. 

TITLE: VALIDATION OF NEW PREDISPOSITION BIOMARKERS AND 

THYROID CANCER PROGNOSTIC 

Abstract 

Cancer is the leading cause of death in the world, in 2018 caused about 9.6 
million deaths. Thyroid cancer (CT) is the most common endocrine tumor, 
accounting for 1% of all malignancies. In northeastern Brazil, CT is the 5th most 
frequently diagnosed cancer in women and the 12th in men. The diagnostic 
methods used today are invasive and not always efficient for the discovery of the 
disease. Studies have been developed in search of biomarkers for early 
diagnosis, prognosis, treatment response monitoring and development of cancer 
therapies. Thus, this project suggests a study involving healthy individuals, 
individuals with CT and individuals with benign thyroid disease, all from the state 
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of Rio Grande do Norte, in order to validate a panel of SNPs previously selected 
by a group study in order to be used as biomarkers for early diagnosis and 
prognosis of TC. Venous blood will be used for extraction of genomic material 
(DNA and RNA) for genotyping and evaluation of gene expression and serum for 
evaluation of protein expression. It is expected at the end of this study to validate 
a panel of SNPs, to be used in clinical practice in the future as biomarkers of CT 
predisposition and prognosis, thus improving the routine clinical diagnosis and 
reducing the need for invasive procedures and inconclusive diagnosis. 
 
Keywords: Cancer. Thyroid. Biomarkers. SNPs. Predisposition. 
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TÍTULO: O COMPORTAMENTO ALIMENTAR COMO INFLUENCIADOR NO 

CRAVING POR CHOCOLATE 

Resumo 

 

Introdução: A busca emergencial por alimentos específicos é conhecida como 
craving (desejo) alimentar. O chocolate destaca-se dentre os cravings 
alimentares mais conhecidos por causar sensação de bem-estar e prazer. 
Portanto, objetiva-se caracterizar a presença de desejo e culpa habitual ao 
comer chocolate. Metodologia: 81 mulheres matriculadas na Faculdade de 
Ciências da Saúde do Trairi responderam a versão brasileira do Attitudes to 
Chocolate Questionnaire, desenvolvido por Queiroz de Medeiros et al. (2016). 
Resultados e Discussão: a taxa média das respostas relativas ao estado de 
craving por chocolate foi superior ao estado de culpa ao comer chocolate, com 
exceção de um item. Através da análise dos escores, pode-se afirmar que, das 
81 participantes, 51 habitualmente sentem-se culpadas ao consumir chocolate, 
pois obtiveram valor de escore ≥9,75 mm, valor mínimo de culpa. Em relação ao 
estado de craving 58 participantes se encaixaram no grupo daquelas que 
possuem fissura por chocolate, haja vista que alcançam valor igual ou maior que 
o escore mínimo, 32,2 mm. Conclusão: identifica-se a importância de avaliar o 
nível de desejo e culpa ao consumir chocolate, ou outros tipos de alimentos, 
durante a prática clínica e realização de estudos desse cunho. Com o intuito de 
ampliar os conhecimentos em nutrição comportamental e possibilitar a aplicação 
de técnicas que considerem os pensamentos indesejados como algo que faz 
parte do processo do comer. 

 
 
Palavras-chave: Chocolate, Ânsia, Comportamento alimentar. 

TITLE: FOOD BEHAVIOR AS AN INFLUENCER IN CHOCOLATE CRAVING 

Abstract 

 

Introduction: The emergency search for specific foods is known as food craving. 
Chocolate stands out among the food cravings best known for causing a sense 
of well-being and pleasure. So, the objective is to characterize the presence of 
craving and habitual guilt when eating chocolate. Methodology: 81 women 
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enrolled at Trairi Health Sciences College answered the Brazilian version of the 
Attitudes to Chocolate Questionnaire, developed by Queiroz de Medeiros et al. 
(2016). Results and Discussion: The average response rate for chocolate 
craving was higher than the guilt status when eating chocolate, except for one 
item. Through the analysis of the scores, it can be stated that, of the 81 
participants, 51 usually feel guilty when consuming chocolate, because they 
obtained a score value of ≥ 9.75 mm, the minimum value of guilt. Regarding the 
craving state 58 participants fit into the group of those with chocolate cleft, since 
they reach a value equal to or greater than the minimum score, 32.2 mm. 
Conclusion: the importance of assessing the level of desire and guilt when 
consuming chocolate or other types of food during clinical practice and studies of 
this nature is identified. In order to increase the knowledge on behavioral nutrition 
and enable the application of techniques that consider unwanted thoughts as 
something that is part of the eating process. 

 
 
Keywords: Chocolate, Craving, Eating behavior 
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TÍTULO: APLICAÇÃO DO LASER DE BAIXA INTENSIDADE NO ALÍVIO DE 

DOR DA INCISÃO CESARIANA. 

Resumo 

A queixa principal de mulheres no puerpério imediato submetidas à cesárea é a 
dor na região da incisão cirúrgica responsável por causar desconforto e impacto 
nas atividades da puérpera. O objetivo do estudo foi avaliar o alivio de dor na 
incisão cirúrgica no pós-parto de cesárea após terapia Laser de Baixa 
Intensidade (LBI). Métodos: trata-se de um estudo quase experimental. 
Participaram do estudo 14 mulheres no puerpério imediato submetidas à 
cesárea. O laser com dosagem de 2J/cm² foi utilizado ao longo da cicatriz da 
cesárea. Para avaliação da dor foi usada a Escala Numérica de Dor, para a 
avaliação do limiar de dor foi utilizada a Algometria e para reavaliação foi 
utilizada a Escala Global de Percepção de Mudança Três avaliações foram 
realizadas: a primeira antes da intervenção com LBI, nas primeiras 12 horas pós-
parto; a segunda entre 20-24 horas pós-parto, após a intervenção, e a terceira 
entre 44 e 48 horas pós-parto, após a segunda sessão com LBI. Para análise 
estatística, os dados foram analisados utilizando o software SPSS 20.0. 
Resultados: Houve diferença estatisticamente significativa entre a primeira e 
terceira avaliação identificadas na Escala Numérica da Dor (p=0,03) e na 
Algometria (p=0,04). Também houve diferença significativa entre as primeiras 
avaliações da escala de percepção global de mudança (p<0,05) e na segunda 
avaliação (p=0,02). Conclusão: Houve melhora da dor após a intervenção com o 
LBI visualizado tanto na escala numérica da dor como na algometria. 

 
Palavras-chave: Puerpério; Cesárea; Dor; Terapia a Laser de Baixa Intensidade. 

TITLE: Low-level laser application in the pain relief of the cesarean incision 

Abstract 

The main complaint of women in the immediate postpartum who underwent 
cesarean section is pain in the region of the surgical incision responsible for 
causing discomfort and impact on postpartum activities. The aim of the study was 
to evaluate pain relief in the postpartum cesarean section surgical incision after 
Low Intensity Laser (LLLI) therapy. Methods: This is a quasi-experimental study. 
The study included 14 women in the immediate postpartum who underwent 
cesarean section. The 2J/cm² laser was used along the cesarean section scar. 
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Numeric Pain Scale was used for pain assessment, Algometry Pain was used for 
pain threshold assessment and the Global Perception of Change Scale was used 
for reevaluation. Three assessments were performed: the first before the LLLI 
intervention, in the first 12 hours postpartum; the second between 20-24 hours 
postpartum after the intervention and the third between 44 and 48 hours 
postpartum after the second session with LLLI. For statistical analysis, data were 
analyzed using SPSS 20.0 software. Results: There was a statistically significant 
difference between the first and the third evaluation of the numerical pain scale 
(p = 0.03) and in the algometry (p = 0.04). There was also a significant difference 
between the first assessment of the global perception of change scale (p = 0.04) 
and in the second assessment (p = 0.02). Conclusion: There was improvement 
of pain after LLLI intervention visualized on both scale and algometry. 
 
Keywords: Postpartum Period; Cesarean Section; Pain; Low-Level Light 

Therapy. 
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TÍTULO: Coleta de dados de usuários atendidos pelo ambulatório de 

Pneumologia do HUOL-UFRNESTUDO DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

EM DISPOSITIVOS INALATÓRIOS PARA ASMA E DOENÇA PULMONAR 

OBSTRUTIVA CRÔNICA(DPOC) 

Resumo 

As doenças respiratórias crônicas são enfermidade tanto das vias aéreas 
superiores como das inferiores, como asma, rinite alérgica e Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica (DPOC) e representam um dos maiores problemas de saúde 
mundial. Sendo assim, o trabalho teve como objetivo realizar um estudo da 
utilização de medicamentos para analisar o perfil de erros na técnica de 
administração de DI, comparando o primeiro atendimento farmacêutico e o 
retorno para avaliação. Para tanto, foi realizado um corte de um estudo 
longitudinal de intervenção não controlada, para avaliar o nível de informação 
dos pacientes com diagnóstico de asma e/ou DPOC que realizavam o uso de 
Dispositivos Inalatórios. Ao longo do período de coleta, foram avaliados 18 
pacientes que retornaram para reavaliação de sua condição de saúde e, 
consequentemente, para a avaliação com o farmacêutico. No primeiro 
atendimento, o número de erros variou entre 0 a 14, enquanto, no retorno, de 0 
a 3. O paciente 5 na primeira consulta apresentou 14 erros na técnica de 
inalação, enquanto, no segundo momento a técnica de administração foi 
totalmente correta. Assim, verifica-se que a avaliação em retorno mostra-se 
fundamental como atividade multidisciplinar para a diminuição de erros na 
técnica inalatória. 

 
Palavras-chave: Asma; DPOC; Serviços Farmacêuticos; Medicamentos para 

inalação. 

TITLE: DRUG UTILIZATION STUDY IN INHALATION DEVICES FOR ASTHMA 

AND CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD) 

Abstract 
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Chronic respiratory diseases are diseases of both upper and lower airways. 
allergic rhinitis and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and 
represent one of the biggest health problems in the world. Thus, the study aimed 
to conduct a study of the use of medications to analyze the profile of errors in the 
technique of administering DI, comparing the first pharmaceutical care and the 
return for evaluation. To this end, a longitudinal study of an uncontrolled 
intervention was performed to assess the level of information of patients 
diagnosed with asthma and / or COPD who were using Inhaled Devices. During 
the collection period, 18 patients who returned for reevaluation of their health 
status and, consequently, for evaluation with the pharmacist were evaluated. In 
the first visit, the number of errors ranged from 0 to 14, while in return from 0 to 
3. Patient 5 at the first visit presented 14 errors in the inhalation technique, while 
in the second moment the administration technique was totally correct. Thus, it is 
verified that the evaluation in return is fundamental as a multidisciplinary activity 
to reduce errors in inhalation technique. 

 
Keywords: Asthma; COPD; Pharmaceutical Services; Inhaled medications. 
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TÍTULO: Perfil estrutural e atividade antiangiogênica de um heparinoide obtido 

de um subproduto da carcinicultura. 

Resumo 

Os avanços no entendimento da relação entre ativação constitutiva da 
coagulação (hipercoagulabilidade), carcinogênese e progressão tumoral, 
trouxeram uma nova perspectiva para o emprego de intervenções 
anticoagulantes coadjuvantes em pacientes oncológicos. Um dos eventos chave 
para a progressão tumoral, a angiogênese, depende de um microambiente pró-
trombótico, condição atenuada pela utilização de heparina, anticoagulante muito 
utilizado na clínica. Em contrapartida a sua atividade antitumoral e 
antiangiogênica satisfatória, o inconveniente potencial hemorrágico limita sua 
administração. Nesse contexto, esse estudo apresenta um composto híbrido de 
heparina e heparam sulfato obtido do cefalotórax do camarão Litopenaeus 
vannamei (subproduto da carcinicultura), constituído por unidades dissacarídicas 
majoritariamente disulfatadas e trisulfatadas. O composto apresenta, ainda, 
atividade inibitória da formação de capilares e migração celular, além de 
citotóxidade negligente, demonstrando não ser a inviabilidade celular o 
mecanismo antiangiogênico. 
 
Palavras-chave: Heparina, coagulação, heparinóide, angiogênese, camarão 

TITLE: Structural profile and antiangiogenic activity of a heparinoid obtained from 

From a shrimp farming residue 

Abstract 

The advances on the understanding of the relationship between constitutive 
clotting activation (hipercoagulability), carcinogenesis and tumor progression, 
brought a new perspective for the employing of anticlotting interventions as 
adjuvant therapy in onchological patients. One of the key events for tumor 
progression, angiogenesis, depends on a pro-thrombotic microenvironment; 
attenuated condition by the use of heparin, anticlotting widely used on clinic. In 
opposition to its satisfatory antitumoral and antiangiogenic activities, the 
incovenient haemorhagic potencial limits the administration. In this context, this 
study presents a hybrid compound of heparin and heparan sulfate, obtained from 
the cephalotorax of shrimp Litopenaeus vannamei(shrimp farming residue), 
composed of dissacaridic units mostly disulfated and trisulfated. The compound 
also presents inhibitory activity on capilar formation and cell migration, besides 
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negligent citotoxicity, demonstrating celular inviability isn’t the antiangiogenic 
mechanism. 
 
Keywords: Heparin, coagulation, heparinoid, angiogenesis, shrimp 
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TÍTULO: Estudo de liberação in vitro de formulações cosméticas contendo o 

complexo de inclusão ácido ferúlico: ciclodextrina 

Resumo 

Compostos fenólicos são amplamente utilizados em produtos cosméticos para 
proteção contra a radiação ultravioleta (UV), que pode trazer prejuízos a saúde 
e causar o fotoenvelhecimento da pele. O ácido ferúlico (AF) possui grande 
potencial em reduzir estes danos, destacando-se por possuir atividade 
neutralizante sobre os radicais livres que podem causar danos oxidativos às 
membranas celulares e DNA. Desta maneira, este estudo tem como objetivo 
avaliar a liberação de formulações cosméticas gel e gel creme contendo 0,5% 
de AF através de células de difusão de Franz, utilizando membrana sintética 
impregnada com solução lipóide. A liberação do AF foi quantificada diretamente 
através da CLUE. Nas condições experimentais avaliadas, constatou-se que a 
formulação gel liberou uma maior quantidade de ativo em menor intervalo de 
tempo, enquanto que a formulação gel-creme apresentou uma liberação menor 
e mais lenta. Possivelmente esse comportamento ocorreu devido à característica 
lipofílica do AF, que favorece uma liberação mais rápida quando em meio 
predominantemente aquoso como a formulação gel. Ao final do estudo, foi 
possível observar que a membrana biomimética (impregnada) conferiu maior 
resistência à difusão da AF, provocando comportamentos de liberação distintos 
entre as formulações. 
 
Palavras-chave: Ácido Ferúlico. Liberação cutânea. Célula de Franz. 

TITLE: In vitro release study of cosmetic formulations containing ferulic acid 

inclusion complex: cyclodextrin 

Abstract 

Phenolic compounds are widely used in cosmetic products to protect against 
ultraviolet (UV) radiation, which can damage health and cause skin photoaging. 
Ferulic acid (FA) has great potential to reduce this damage, standing out for 
having neutralizing activity on free radicals that can cause oxidative damage to 
cell membranes and DNA. Thus, this study aims to evaluate the release of gel 
and cream gel cosmetic formulations containing 0.5% AF through Franz diffusion 
cells, using synthetic membrane impregnated with lipid solution. AF release was 
quantified directly through CLUE. Under the evaluated experimental conditions, 
it was found that the gel formulation released a greater amount of active in a 
shorter time interval, while the gel-cream formulation presented a smaller and 
slower release. Possibly this behavior occurred due to the lipophilic characteristic 
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of FA, which favors a faster release when predominantly aqueous medium such 
as gel formulation. At the end of the study, it was observed that the biomimetic 
membrane (impregnated) conferred greater resistance to PA diffusion, causing 
distinct release behaviors between formulations. 
 
Keywords: Ferulic acid. Skin release. Cell of Franz. 
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TÍTULO: EFEITOS DO TREINO EM ESTEIRA INCLINADA SOBRE A 

QUALIDADE DE VIDA DE INDIVÍDUOS COM ACIDENTE VASCULAR 

CEREBRAL 

Resumo 

 

Estudos mostram que o AVC é uma das principais doenças que causam 
incapacidade em adultos, devido ao grande comprometimento de funções 
sensitivas, motoras, cognitivas e de coordenação, bem como a perda de força 
em um dos lados do corpo. Todos esses fatores contribuem para a insatisfação 
acerca da qualidade de vida desses indivíduos, que sofrem restrições no 
ambiente de trabalho, na participação social, no convívio familiar e na realização 
de atividades de vida diária. Objetivos: Analisar os efeitos de um protocolo de 
treino aeróbico sobre a QV de indivíduos com AVC crônico. Resultados: As 
variações das médias de ambas as variáveis de desfecho não apresentaram 
significância estatística, tanto nas análises intergrupos quanto intragrupos. 
Contudo, houve uma tendência ao aumento dessas médias nos grupos 
Experimental I e II (com 5% e 10% de inclinação). Conclusão: Os resultados 
quanto ao treino de marcha em esteira com diferentes inclinações em pacientes 
com AVC crônico, bem como sua influência na CF e QV, ainda não foram 
conclusivos. Contudo, os grupos que realizaram treino em esteira inclinada 
(maior intensidade) apresentaram uma tendência à melhora em ambas as 
variáveis, sugerindo que uma maior intensidade de treinamento pode levar à uma 
melhor QV e CF desses pacientes. 

 
 
Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral. Qualidade de vida. Treino em 

Esteira 

TITLE: EFFECTS OF TREADMILL TRAINING ON QUALITY OF LIFE OF 

STROKE INDIVIDUALS 

Abstract 

Studies show that stroke is one of the major diseases that cause disability in 
adults due to the great impairment of sensory, motor, cognitive and coordination 
functions as well as loss of strength on one side of the body. All these factors 
contribute to the dissatisfaction about the quality of life of these individuals, who 
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suffer restrictions in the work environment, social participation, family life and 
daily activities. Objectives: To analyze the effects of an aerobic training protocol 
on the QOL of individuals with chronic stroke. Results: Variations in the means of 
both outcome variables were not statistically significant, both in intergroup and 
intragroup analysis. However, there was a tendency to increase these means in 
the Experimental I and II groups (with 5% and 10% slope). Conclusion: The 
results regarding treadmill training with different inclinations in patients with 
chronic stroke, as well as their influence on functional capacity and QOL, have 
not been conclusive. However, the groups that performed treadmill training 
(greater intensity) showed a tendency to improve in both variables, suggesting 
that a greater intensity of training can lead to better QoL and functional capacity 
of these patients. 
 
Keywords: Stroke. Quality of life. Treadmill Training 
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TÍTULO: Evolução dos sais num solo cultivado com sorgo irrigado com água 

salina mediante a aplicação de gesso agrícola e esterco bovino. 

Resumo 

O objetivo deste trabalhar é avaliar os efeitos do gesso agrícola no solo cultivado 
com sorgo [Sorghum bicolor (L.) Moench.] cv. BRS Ponta Negra adubadas com 
esterco bovino e irrigadas com água salina. As plantas serão cultivadas em tubos 
de PVC com solo arenoso em casa de vegetação. A condutividade elétrica da 
água de irrigação será igual a 7 dS m-1, sendo que para a sua confecção será 
utilizada água de açude, localizado na Escola Agrícola de Jundiaí, adicionadas 
com sais de NaCl, CaCl22H2O e MgCl26H2O, na proporção de 7:2:1. As doses 
de esterco bovino aplicadas serão as equivalentes a 0, 20, 30 e 40 t ha-1 e as 
doses de gesso agrícola serão de 0, 50, 100 e 150 t ha-1 O delineamento 
experimental a ser usado é o inteiramente casualizado com quatro repetições, 
em esquema fatorial 4 x 4. Ao final do experimento realizou-se a coleta de solo 
para determinação da condutividade elétrica e do pH, visando determinar a 
evolução da salinidade no solo bem como o provável passivo ambiental. 
Podemos concluir que o gesso agrícola pode ser usado como mitigador da 
salinidade do solo. 
 
Palavras-chave: salinidade, alteração química, adubação. 

TITLE: Salts evolution in soil cultivated with sorghum irrigated with saline water 

by application of agricultural plaster and cattle manure. 

Abstract 

The objective of this work is to evaluate the effects of agricultural plaster on 
sorghum soil [Sorghum bicolor (L.) Moench.] Cv. BRS Ponta Negra fertilized with 
cattle manure and irrigated with saline water. The plants will be grown in PVC 
pipes with sandy soil in a greenhouse. The electrical conductivity of the irrigation 
water will be equal to 7 dS m-1, and for its confection will be used weir water, 
located at Jundiaí Agricultural School, added with salts of NaCl, CaCl22H2O and 
MgCl26H2O, in the proportion of 7: 2: 1. The doses of cattle manure applied will 
be equivalent to 0, 20, 30 and 40 t ha-1 and the doses of agricultural plaster will 
be 0, 50, 100 and 150 t ha-1. The experimental design will be completely 
randomized. with four replications, in a 4 x 4 factorial scheme. At the end of the 
experiment, soil collection was performed to determine the electrical conductivity 
and pH, in order to determine the evolution of soil salinity as well as the probable 
environmental liability. We can conclude that agricultural plaster can be used as 
a mitigator of soil salinity. 
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Keywords: salinity, chemical alteration, fertilization. 
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TÍTULO: Efeito do antidepressivo sertralina sobre parâmetros espermáticos e na 

contração do epidídimo de rato 

Resumo 

A sertralina é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina utilizado no 
tratamento da depressão e capaz de provocar infertilidade masculina por reduzir 
o número de espermatozoide por mecanismos desconhecidos. O objetivo deste 
estudo foi investigar se a sertralina poderia afetar a contração do epidídimo, 
alterando o trânsito de espermatozóides e consequentemente a contagem de 
espermatozóides. Foram avaliados os efeitos in vitro da sertralina (1, 3 e 10 uM) 
em experimentos funcionais utilizando a cauda distal do epidídimo de rato. Os 
efeitos do tratamento in vivo por 21 dias com sertralina (20 mg.Kg, i.p.) foi 
avaliado sobre as contrações na cauda distal do epidídimo, níveis séricos de 
testosterona e parâmetros espermáticos. A sertralina in vitro > 3 uM prejudicou 
as contrações induzidas por KCl, fenilefrina ou carbacol. O tratamento in vivo 
com sertralina promoveu: um aumento das contrações espontâneas da cauda 
distal do epidídimo; um aumento da potência das contrações induzidas pela 
fenilefrina; diminuição dos níveis séricos de testosterona; e uma diminuição na 
produção diária de espermatozóides, na quantidade de espermatozoides na 
cabeça/corpo e cauda do epidídimo e uma aceleração do tempo de trânsito 
espermático na cauda do epidídimo. Em conclusão, nossos dados sugerem que 
uma alteração na atividade motora do epidídimo poderia estar associada à baixa 
contagem de espermatozoides nesse órgão e a redução do tempo de trânsito 
espermático na cauda do epidídimo. 
 
Palavras-chave: Sertralina; contração do epidídimo, parâmetros espermáticos. 

TITLE: Sertraline effects on rat sperm parameters and epididymis contraction 

Abstract 

Sertraline is a selective serotonin reuptake inhibitor used for the treatment of 
depression that are able to impair male fertility by decreasing the number of 
sperm cells by not fully understood mechanisms. It is also reported that 
alterations in epididymis contractions induced by different drugs are able to affect 
the number of sperm cells, leading to alterations in male fertility. Therefore, this 
study aimed to investigate if sertraline could affect the epididymis contraction, 
altering the sperm transit and/or sperm count trough epididymis. In vitro effects 
of sertraline (1, 3 and 10 uM) were evaluated in isolated distal cauda epididymis 
by pharmacological experiments. The long-term treatment with sertraline (20 
mg.Kg-1, i.p.) for 21 days were also checked on distal cauda epididymis 
contractions, serum testosterone levels and sperm parameters. In vitro sertraline 
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(> 3 uM) impaired the contractions induced by KCl, phenylephrine or carbachol. 
Long-term in vivo treatment with sertraline promoted: an enhancement of distal 
cauda spontaneous contractions; a potentiation of adrenergic agonist-induced 
contractions; a decreased in serum testosterone levels; and a diminished daily 
sperm production, sperm reserves trough epididymis and sperm transit time in 
cauda epididymis. In conclusion, the alteration in the motor activity of epididymis 
induced by sertraline could be associated to the low sperm count in this organ 
and accelerated transit time trough epididymal cauda. 
 
Keywords: Sertraline; distal cauda epididymis contraction, sperm param 
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TÍTULO: Relação entre o contraste cromático e o tamanho do quelípode 

hipertrofiado de um caranguejo chama-maré 

Resumo 

Machos de caranguejos chama-marés (ocypodidae) usam seu quelípode 
hipertrofiado na escolha de parceiros e na defesa de seu território. Estudos 
mostram a importância do tamanho e da cor dessa estrutura para a escolha da 
fêmea em algumas espécies dessa família, no qual preferiram um quelípode de 
maior tamanho ou um que tivesse maior contraste cromático. Com o objetivo de 
testar a relação entre estes dois fatores, foi recolhido dados de tamanho e 
contraste cromático do quelípode hipertrofiado do caranguejo Leptuca 
leptodactyla e realizado um teste de regressão para estabelecer se há relação 
entre eles. Os resultados não indicaram uma relação entre o tamanho e a cor do 
quelípode. Esse é o primeiro estudo que testa a relação de variáveis envolvendo 
o contraste cromático e tamanho de uma estrutura sinalizadora em caranguejos 
chama-maré. Uma repetição deste estudo é fundamental para testar essa 
relação pois o baixo número amostral pode ter influenciado nos resultados. 
 
Palavras-chave: ocypodidae. visão de cores. ecologia sensorial. contraste 

cromático 

TITLE: Relationship between chromatic contrast and hypertrophied chelipod size 

of a fiddler crab 

Abstract 

Male sand fiddler crabs (ocypodidae) use yours hypertrophy Cheliped in the 
choice of partners and territory defense. Studies have shown the importance of 
Cheliped size and color for the choice of female in some species of this family 
wherein the preference is the bigger Cheliped or the one which has a bigger 
chromatic contrast. With the objective of testing the relation between these two 
factors, it was chosen Cheliped hypertrophy size and chromatic contrast data 
from the crab Leptuca leptodactyla and it was made a regression test in order to 
establish if there is a relation between them. The results did not indicate a relation 
between the size and the Cheliped color. This is the first study that tests the 
relation of variables involving chromatic contrast and the size of a signal structure 
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in sand fiddler crabs. A repetition of this study is fundamental in order to test this 
relation due to the low sample number may have influenced the results. 
 
Keywords: ocypodidae. color vision. color vision. sensory ecology. 
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TÍTULO: Análise de fatores de risco para desenvolvimento de RAM 

Resumo 

Os medicamentos são importantes para o tratamento de doenças. Apesar disso, 
esses fármacos podem trazer danos ao usuário. De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), reações adversas a medicamentos (RAM) são 
definidas como qualquer resposta prejudicial ou indesejável e não intencional a 
um medicamento. Com isso, o projeto teve como objetivo elencar fatores de risco 
para desenvolvimento de reações adversas a medicamento em pacientes 
hospitalizados. Para tanto, foi realizado um desenho transversal, prospectivo e 
descritivo constituído por todos os pacientes admitidos durante o período de 
junho de 2016 a dezembro de 2017 nos serviços selecionados do HUOL e 
elegíveis para este estudo. O estudo foi desenvolvido durante 18 meses e ao 
longo desse período, 358 pacientes apresentaram RAM. Entre os fatores de risco 
observados estão idade maior que 60 anos, sexo feminino, história prévia de 
RAM, diabetes com lesão de órgão alvo, doença renal, diagnóstico principal IX 
CID-10 - Doenças do sistema circulatório, presença de interação medicamentosa 
de risco D, número de medicamentos prescritos ≥ 8 e uso de medicamento por 
via intravenosa. Assim, verifica-se a importância de avaliar e conhecer os fatores 
de risco associados ao desenvolvimento de RAM, pois com isso, consegue-se 
triar os pacientes que estão mais predispostos ao seu desenvolvimento. 
 
Palavras-chave: Reações adversas a medicamentos. Fatores de risco. 

TITLE: Risk factor analysis for ADR development 

Abstract 

Medicines are important for treating diseases. Nevertheless, these drugs can 
cause harm to the user. According to the World Health Organization (WHO), 
adverse drug reactions (ADRs) are defined as any harmful or undesirable 
unintended response to a drug. Thus, the project aimed to list risk factors for the 
development of adverse drug reactions in hospitalized patients. Therefore, a 
cross-sectional, prospective and descriptive design was made up of all patients 
admitted from June 2016 to December 2017 in the selected HUOL services and 
eligible for this study. The study was conducted over 18 months and over this 
period, 358 patients had ADR. Risk factors observed include age greater than 60 
years, female gender, previous history of ADR, diabetes with target organ 
damage, kidney disease, major diagnosis IX ICD-10 - Circulatory system 
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disorders, presence of drug-risk interaction D, number of prescribed drugs ≥ 8, 
and intravenous drug use. Thus, the importance of assessing and knowing the 
risk factors associated with the development of ADR is verified, since it is possible 
to screen patients who are more predisposed to its development. 
 
Keywords: Adverse drug reactions. Risk factors. 
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TÍTULO: Resistência à Insulina em Adolescentes com Sobrepeso e Obesidade 

Resumo 

 

Introdução: A resistência insulínica (RI) é entendida como o comprometimento 
da ação da insulina durante o metabolismo da glicose, em um estado de 
inflamação crônica, provocando uma desregulação nas vias de sinalização do 
hormônio. Objetivo: analisar a prevalência da RI em adolescentes com 
sobrepeso e obesidade. Metodologia: Estudo transversal com 124 
adolescentes de 10 a 19 anos, atendidos no Ambulatório de Endocrinologia 
Pediátrica do Hospital Universitário Onofre Lopes, Natal/RN. Foram coletados 
dados antropométricos (peso, estatura e IMC) e bioquímicos (insulina e glicemia 
de jejum). Para o diagnóstico de RI, utilizou-se índice de HOMA-IR com ponto 
de corte 3,16. As variáveis foram analisadas por meio do teste qui-quadrado e t-
student, sendo significante o p.valor <0,05. Resultados: Avaliou-se 124 
adolescentes, sendo 52,4% do sexo masculino e 47,6% do sexo feminino, com 
média de idade de 11,43 anos (±1,52). A média de IMC foi de 26,51 Kg/m² (± 
3,59). Para a glicemia de jejum, foi encontrada uma média de 94 mg/dl (±7,43) e 
para insulina de jejum, a média foi de 12,76 µIU/ml (±11,89). A RI foi identificada 
em 32,3% da amostra, com diferença significativa do valor de HOMA-IR entre os 
sexos (p=0,001). Verificou-se associação positiva entre o HOMA-IR com à 
glicemia de jejum (RP=1,28, IC=1,14-1,61), insulina de jejum (p=0,001) e IMC 
(RP=1,88, IC=1,14-3,07). Conclusão: A RI foi uma condição frequente entre 
adolescentes com obesidade, especialmente no sexo feminino. 

 
 
Palavras-chave: Adolescentes. Resistência à insulina. Obesidade 

TITLE: Insulin resistance in overweight and obese adolescents 

Abstract 

 

Introduction: Insulin resistance (IR) is understood as the impairment of insulin 
action during glucose metabolism, in a state of chronic inflammation, causing a 
dysregulation in hormone signaling pathways. Objective To analyze the 
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prevalence of IR in adolescents with overweight and obesity. Methodology: 
Cross-sectional study with 124 adolescents aged 10-19 years old, treated at the 
Pediatric Endocrinology Outpatient Clinic of Hospital Universitário Onofre Lopes, 
Natal/RN. Anthropometric (weight, height and BMI) and biochemical (insulin and 
fasting glucose) data were collected. For the diagnosis of IR, the HOMA-IR index 
with cutoff point was used 3,16. The variables were analyzed using the chi-square 
and t-student test. Significant p.value <0.05. Results: We evaluated 124 
adolescents, 52.4% male and 47.6% female. , with a mean age of 11.43 years (± 
1.52). The average BMI was 26.51 kg / m² (± 3.59). For fasting glucose, an 
average of 94 mg / dl (± 7.43) was found and for fasting insulin, the average was 
12.76 µIU / ml (± 11.89). IR was identified in 32.3% of the sample, with a 
significant difference in the value of HOMA-IR between genders (p = 0.001). 
There was a positive association between HOMA-IR and fasting glucose (PR = 
1.28, CI = 1.14-1.61), fasting insulin (p = 0.001) and BMI (RP = 1.88, CI = 1.14-
3.07). Conclusion: IR was a common condition among obese adolescents, 
especially in females. 

 
 
Keywords: Adolescent. Resistance Insulin. Obesity 
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TÍTULO: Resgate da biodiversidade de bucha vegetal: Coleta de germoplasma 

da agricultura familiar da microrregião definida pelo município de Macaíba - RN 

Resumo 

A bucha vegetal (Luffa spp.) é uma planta trepadeira da família cucurbitáceas 
originária da Ásia e cultivada para fins comerciais em poucos Estados do Brasil. 
Com potencial econômico e social, a bucha vegetal ainda é pouco trabalhada 
como cultura agrícola e demanda estudos sobre manejo, tratos culturais e 
melhoramento genético. Contudo, o objetivo deste trabalho foi a realização de 
expedições de coleta de germoplasma de bucha vegetal no município de 
Macaíba-RN, a determinação da situação do germoplasma e da variabilidade 
genética. Para tanto, as ferramentas utilizadas foram expedições de coleta de 
germoplasma nos locais de coleta, de acordo com o banco de informações sobre 
agricultores familiares obtido na Secretaria de Agricultura municipal e na 
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER). Ao final do 
trabalho, não foram verificados genótipos cultivados e/ou material de 
propagação conservado, por agricultores familiares do município de Macaíba-
RN, para uso atual ou potencial. 
 
Palavras-chave: Luffa spp., variabilidade genética, recursos genéticos vegetais. 

TITLE: Rescue of sponge guard biodiversity: Germplasm collection from family 

agriculture in the city of Macaíba-RN 

Abstract 

The sponje gourd (Luffa spp.) is creeper plant of the Cucurbitaceae Family 
originating in Asia and cultivated for comercial purposses in a few states of Brazil. 
With economic and social potencial, the sponje gourd is still little worked out as 
agricultural culture and demands studies on management, cultural treatment and 
genetic improvement. Based on the above, the objective of this work was the 
realization of expeditions to collect the germplasm of gourd sponge in the city of 
Macaíba-RN, the situation’s determination of the germonoplasm and genetic 
variability. For this purpose, the tools used were expeditions of germplasm 
collection at the collection’s places, according to the information bank on family 
farmers obtained at the Municipal Secretariat of Agriculture and in the Technical 
Assistance and Rural Extension Company (EMATER). At the end of the work, no 
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cultivated genotypes and/or preserved propagating material were observed by 
the family farmers in the municipality of Macaíba-RN, for current or potential use. 
 
Keywords: Luffa spp., genetic variability, plant genetic resource. 
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TÍTULO: Desempenho motor e qualidade de vida pré e pós-submissão a um 

protocolo cinesioterapêutico em pessoas idosas do município de Santa Cruz/RN 

Resumo 

 

Objetivos: investigar a aptidão motora e qualidade de vida dos idosos do 
município de Santa Cruz/RN pré e pós cinesioterapia. Métodos: estudo 
longitudinal, quantitativo, exploratório e descritivo, realizado em 2016 com 38 
idosos submetidos a cinesioterapia durante seis meses na Clínica Escola de 
Fisioterapia da UFRN/FACISA, município de Santa Cruz/RN. A amostra foi 
distribuída em três grupos: solo (n=15), piscina (n=8), controle (n=15). Utilizaram-
se os instrumentos de pesquisa: Mini-Exame do Estado Mental (MEEM), 
questionário sociodemográfico e condições de saúde, Escala Motora para a 
Terceira Idade (EMTI), Medical Outcomes Short-Form Health Survey (SF-36) e 
foi seguido o Protocolo Cinesioterapêutico para avaliação dos idosos. 
Resultados: Ao comparar as médias da Aptidão Motora após a intervenção por 
grupo de estudo, observou-se que, o grupo solo apresentou maiores médias para 
os domínios motricidade fina (p=0,021), esquema corporal (p=0,006), 
organização espacial (p=0,011) e aptidão motora geral (p=0,004) comparado ao 
grupo controle. Na qualidade de vida, ao comparar as médias intragrupos, 
observou-se que ambos os grupos de intervenção apresentaram médias maiores 
no domínio aspecto geral da saúde (p=0,001 e p=0,005 para os grupos solo e 
piscina, respectivamente). Conclusão: nesse estudo que o grupo solo e piscina 
apresentou médias significativamente maiores que o grupo controle após a 
intervenção, assim como na qualidade de vida intragrupos. 

 
 
Palavras-chave: Aptidão Motora. Qualidade de Vida. Idoso. Cinesioterap 

TITLE: Motor performance and quality of life before and after submission to a 

kinesiotherapy protocol in the elderly of county Santa Cruz/RN 

Abstract 
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Objectives: to investigate the motor aptitude and quality of life of the elderly of 
Santa Cruz/RN before and after kinesiotherapy Méthods: longitudinal, 
quantitative, exploratory and descriptive study, conducted in 2016 with 38 elderly 
undergoing kinesiotherapy for six months at the School of Physiotherapy Clinic 
of the Federal University of Rio Grande do Norte/FACISA in Santa Cruz/RN. The 
sample was divided into three groups: soil (n=15), pool (n=8), control (n=15). The 
following research instruments were used: Mini-Mental State Examination, 
sociodemographic questionnaire and health conditions, Motor Scale for the Third 
Age, Medical Outcomes Short-Form Health Survey (SF-36), and the 
kinesiotherapeutic protocol was followed to evaluate the elderly. Results: 
comparing motor aptitude averages after intervention by study group, it was 
observed that the solo group had higher mean values for the fine motor (p=0.021), 
body diagram (p=0.006), spatial organization (p=0.011) and overall motor fitness 
(p=0.004) compared to the control group. In the quality of life, when comparing 
intra-group means, it was observed that both intervention groups had higher 
averages in the general health aspect domain (p=0.001 and p=0.005 for the soil 
and pool groups, respectively). Conclusion: it was evidence in this study that the 
soil and pool group presented significantly higher means than the control group 
after the intervention, as well as the intragroups quality of life. 

 
 
Keywords: Motor Fitness. Quality of Life. Elderly. Kinesiotherapy. 
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TÍTULO: O uso das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde nas 

redes de saúde pública. 

Resumo 

 

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), nos últimos anos, 
têm ganhado espaço como abordagem terapêutica nos locais de assistência à 
saúde. Dessa forma, as Unidades de Saúde são as que mais usufruem dessa 
prática que possui um leque de modalidades para promover a humanização do 
cuidado, sendo capaz de gerar um melhor bem-estar ao ser. Nesse sentido, o 
estudo trata-se de uma revisão integrativa de literatura, no qual o levantamento 
de dados foi realizado nas bases de dados Scientific Electronic Library Online e 
Biblioteca Virtual em Saúde, buscando responder a seguinte questão de 
pesquisa: “Quais as modalidades de PICS são mais utilizadas na promoção da 
saúde na rede pública?”. Com isso, observou-se que a implementação das PICS 
como recurso terapêutico na promoção de saúde e prevenção de patologias, 
além de diminuir a prática medicamentosa, é utilizada de forma pouco efetiva na 
rede pública. Portanto, meio às PICS utilizadas, se destaca as práticas corporais, 
seguido da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), com destaque para 
acupuntura, e homeopatia. 

 
 
Palavras-chave: Terapias Complementares; Atenção Primária à Saúde; Saúde 

Pública 

TITLE: The use of Integrative and Complementary Health Practices in public 

health networks. 

Abstract 

 

The full and complementary classes in health (PICS), in recent years, have as 
their objective the practice of health care. Thus, the Health Units are the ones 
that most enjoy having a range of skills to promote the humanization of care, 
being able to generate a better welfare when being. In this sense, the study is an 
integrative literature review, in which data collection was performed in the 
databases. Are PICS most used in health promotion in the public network? " With 
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this objective, it was observed the implementation of PICS as a therapeutic 
treatment in health and the prevention of pathologies, in addition to the reduction 
of medication practice, being performed ineffectively in the public network. 
Therefore, it is important to say that corporate practices, traditional Chinese 
medicine (TCM), with emphasis on acupuncture, and homeopathy. 

 
 
Keywords: Complementary Therapies; Primary Health Care; Public health 
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TÍTULO: Nova espécie de Neanuroidea (Collembola, Poduromorpha) da Região 

Nordeste do Brasil 

Resumo 

Neotropiella Handschin, 1942 pertence à subfamília Pseudachorutinae Börner, 
1906 e apresenta 18 espécies descritas em todo mundo. Destas, 16 espécies 
são registradas na Região Neotropical. Neste trabalho é descrita uma nova 
espécie de Neotropiella encontrada na Chácara Santa Clara, Nísia Floresta, Rio 
Grande do Norte. Os espécimes foram coletados com armadilhas de pitfall e 
fixados em etanol 70%; parte destes foram clareados usando Líquido de Nesbitt, 
ácido lático e montados em lâminas semipermanentes com Líquido de Hoyer. A 
nova espécie possui o quarto artículo antenal com bulbo apical multilobado, 6 
sensilas e uma microsensila; órgão sensorial do terceiro artículo antenal com 
duas sensilas internas, dois tubos de guarda olfativos e uma microsensila; 5+5 
olhos; maxila estiliforme; tibiotarso I–III com 19, 19 e 18 cerdas, respectivamente; 
tenáculo com três dentes em cada ramo; dens com 6+6 cerdas; poro genital 
masculino desprovido de cerdas diferenciadas; e 2+2 cerdas hr nas valvas anais. 
A nova espécie assemelha-se a N. insulares Queiroz, Silveira & Mendonça, 
2013, N. macunaimae Queiroz, Silveira & Mendonça, 2013 e N. minima Thibaud 
& Oliveira 2010, entretanto, difere destas pela quantidade de vesículas do bulbo 
apical e sensilas na Ant. IV, número de vesículas do órgão pós antenal e número 
de dentes da mandíbula. Diante dessas diferenças, a nova espécie é 
considerada a oitava espécie descrita para o Brasil e a primeira do gênero para 
o estado do Rio Grande do Norte 
 
Palavras-chave: Fauna de solo. Poduromorpha. Pseudachorutinae. Quetotaxia. 

Taxonomia. 

TITLE: A new species of Neanuroidea (Collembola, Poduromorpha) from the 

Northeast Region of Brazil 

Abstract 

 

Neotropiella Handschin, 1942 belongs to Pseudachorutinae Börner, 1906 and 
holds 18 described species worldwide. Of these 16 species are recorded from 
Neotropical Region. This study describes a new species of Neotropiella found in 
Chácara Santa Clara, Nísia Floresta, Rio Grande do Norte, Brazil. The 
specimens were collected with pitfall traps and fixed in 70% ethanol; part of these 
was bleached using Nesbitt Liquid, lactic acid and mounted on semipermanent 
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glass slides. The new species has the fourth antennal segment with multilobed 
apical bulb, 6 sensilla and a microsensillum; sensory organ of the third antenal 
segment with two internal sensillae, two olfactory guard tubes and a 
microsensillum; 5+5 eyes; maxillae capitulum styliform; tibiotarsus I–III with 19, 
19 and 18 chaetae, respectively; tenaculum with three teeth on each ramus; dens 
with 6+6 chaetae; male’s eugenital chaetae not differentiated from others; anal 
valves with 2 hr chaetae. The new species resembles N. insulares Queiroz, 
Silveira & Mendonça, 2013, N. macunaimae Queiroz, Silveira & Mendonça, 2013 
and N. minima Thibaud & Oliveira 2010, however it differs from these species by 
the amount of apical vesicles and sensilla on Ant. IV, number of post antenal 
organ vesicles and number teeth on mandibles. The new species is the eighth 
described from Brazil and the first one to Rio Grande do Norte state. 

 
 
Keywords: Soil fauna. Poduromorpha. Pseudachorutinae. Chaetotaxy. 

Taxonomy. 
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TÍTULO: Visão do enfermeiro sobre as necessidades dos pacientes cirúrgicos 

relacionados ao período perioperatório 

Resumo 

 

Com os avanços técnicos científicos, os procedimentos cirúrgicos aumentaram 
significamente, tornando-se uma parte integrada do cuidado em saúde. A 
enfermagem tem um papel fundamental na recuperação dos pacientes, bem 
como na educação em saúde. Esclarecer as dúvidas dos clientes, tendo em vista 
suas necessidades é muito importante, pois facilita sua adaptação em situações 
clínicas distintas, diminui sua ansiedade diante suas dúvidas, modifica hábitos 
de risco e promove uma eficácia na adesão do tratamento no periopratório. O 
estudo tem como objetivo identificar as necessidades e dúvidas dos pacientes 
cirúrgicos relacionadas ao perioperatório na visão dos enfermeiros. Estudo 
quantitativo realizado nas enfermarias de um hospital universitário, no período 
de junho e julho de 2018 mediante entrevista estruturada com 11 enfermeiros, 
atuantes nas enfermarias cirúrgicas. As principais dúvidas pré-operatórias foram: 
administração/suspensão de medicamentos (45,5%), jejum/alimentação 
(36,4%), quanto as referentes ao pós-operatório podemos destacar: nutrição, 
deambulação e movimentação (63,6%) e retorno as atividades da vida diária 
(54,5%). Logo, muitas as são dúvidas pré e pós-operatórias existentes pelos 
pacientes na visão dos profissionais da enfermagem e o enfermeiro que atua na 
assistência ao paciente cirúrgico desenvolve inúmeras competências e 
habilidades, sendo responsável no planejamento de ações e intervenções em 
saúde para que o cuidado seja efetivado. 

 
 
Palavras-chave: Assistência Perioperatório. Educação em saúde. Pacientes 

cirúrgicos 

TITLE: NURSES 'VISION ON THE NEEDS OF SURGICAL PATIENTS 

RELATED TO THE PERIOPERATIVE PERIOD 

Abstract 
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With scientific advances, surgical procedures have increased significantly, 
becoming an integrated part of health care. Nursing plays a key role in patient 
recovery as well as health education. Clarifying clients' doubts regarding their 
needs is very important, as it facilitates their adaptation in different clinical 
situations, decreases their anxiety regarding their doubts, modifies risky habits 
and promotes effective adherence to perioperative treatment. The study aims to 
identify the needs and doubts of surgical patients related to the perioperative view 
of nurses. Quantitative study conducted in the wards of a university hospital 
between June and July 2018 through a structured interview with 11 nurses 
working in surgical wards. The main preoperative questions were: administration 
/ suspension of medications (45.5%), fasting / eating (36.4%), as for the 
postoperative we can highlight: nutrition, ambulation and movement (63.6%) and 
return to activities of daily living (54.5%). Therefore, many questions are pre and 
postoperative doubts existing by patients in the view of nursing professionals and 
the nurse who acts in the care of surgical patients develops numerous skills and 
abilities, being responsible in planning health actions and interventions so that 
care be effective. 

 
 
Keywords: Perioperative Care. Health education. Surgical patients 
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TÍTULO: Satisfação dos graduandos de enfermagem frente ao desenvolvimento 

da simulação realística sobre o processo transfusional 

Resumo 

Objetivo: Verificar a satisfação dos acadêmicos de enfermagem frente ao 
desenvolvimento da simulação realística. Método: estudo descritivo, transversal, 
de abordagem quantitativa, realizado no Departamento de Enfermagem da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, durante o período letivo dos anos 
de 2017 e 2018, sendo no primeiro semestre em fevereiro e segundo semestre 
em agosto de ambos os anos. A amostra foi composta por 144 alunos que 
estavam cursando o componente curricular Atenção integral a saúde I da 
graduação em enfermagem. Três cenários sobre o processo transfusional foram 
elaborados previamente com as informações sobre o paciente simulado. Um 
briefing foi realizado para fornecer orientações e informações sobre os cenários. 
Após a execução dos três cenários foi realizado o debriefing. Em seguida, foi 
aplicado um questionário de satisfação aos participantes. Os dados coletados 
foram organizados em planilhas e calculados as frequências relativas e 
absolutas das variáveis. Resultados: Houve predomínio de itens de 
concordância quanto o nível de satisfação dos participantes com a estratégia de 
ensino-aprendizagem. De acordo com os dados do questionário, os participantes 
concordaram plenamente que a simulação ajudou no aprendizado, foi útil, 
interessante, que gostariam de ter mais aulas com outros cenários/temas e que 
contribuiu para o ensino de conhecimentos e habilidades. Conclusão: Os 
participantes demonstraram satisfação com o uso da metodologia.  
 
Palavras-chave: Estudantes de enfermagem. Simulação. Ensino. Transfusão de 

sangue. 

TITLE: Satisfaction of undergraduated nursing students on the development of 

realistic simulation on the transfusional process 

Abstract 

Objective: Verify undergraduated nursing students satisfaction with the 
development of realistic simulation. Method: descriptive cross-sectional study 
with a quantitative approach, held at the Nursing Department of the Federal 
University of Rio Grande do Norte, during the academic year 2017 and 2018, 
being in the first semester in February and second semester in August of both 
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years. The sample consisted of 144 students who were attending the curriculum 
component Comprehensive health care I of undergraduate nursing. Three 
scenarios about the transfusion process were previously elaborated with 
simulated patient information. A briefing was held to provide guidance and 
information about the scenarios. After the execution of the three scenarios, the 
debriefing was performed. Then, a satisfaction questionnaire was applied to the 
participants. The collected data were organized in spreadsheets and the relative 
and absolute frequencies of the variables were calculated. Results: There was 
a predominance of agreement items regarding the participants' level of 
satisfaction with the teaching-learning strategy. According to the questionnaire 
data, participants fully agreed that the simulation helped in learning, it was helpful, 
interesting, would like to have more classes with other scenarios / themes and 
contributed to the teaching of knowledge and skills. Conclusion: Participants 
expressed satisfaction with the use of the methodology. 

 
Keywords: Nursing students. Simulation. Teaching. Blood transfusion. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 331 

 

CÓDIGO: SB0363 

AUTOR: MARIA CAROLAINE FERREIRA AGUIAR 

ORIENTADOR: ERIKA BARIONI MANTELLO 

 

 

TÍTULO: Reabilitação vestibular aliada à realidade virtual na Doença de Ménière 

– Casos clínicos. 

Resumo 

Introdução: A reabilitação vestibular (RV) surge como uma opção terapêutica 
para as desordens vestibulares, como no caso da Doença de Ménière (DM) e, 
quando aliada à realidade virtual, pode se tornar mais estimulante e eficaz. 
Objetivo: avaliar a efetividade da RV, com recursos de realidade virtual, quanto 
a qualidade de vida e redução dos sintomas vestibulares. Método: O estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética, CAAE: 91408518.8.0000.5292. Trata-se do 
relato de 2 casos clínicos, caracterizados de forma descritiva. Ambas do sexo 
feminino, com idade média de 55.5 anos, hipótese diagnóstica de DM, 
submetidas à avaliação clínica do equilíbrio, aos questionários Dizziness 
Handicap Inventory (DHI) e Activities-Specific Balance Confidence Scale (ABC-
Scale) e estímulos sacádicos, optocinéticos e de rastreio, apresentados no 
óculos de realidade virtual Gear VR SM-R323. Resultados: No ABC-Scale, 
observou-se média de 27,8% antes e 82,8% depois da intervenção, 
evidenciando a transição do nível de confiança baixo para elevado. Quanto ao 
DHI, obteve-se média de 50 pontos, indicativo de handicap moderado e, em 
situação pós, 9 pontos, demonstrando handicap leve. Em relação à avaliação 
clínica do equilíbrio pré, a maioria das provas mostram-se alteradas e, pós 
intervenção, observou-se normalidade ou melhora significativa. Conclusão: A 
realidade virtual atrelada à RV foi eficaz na redução dos sintomas vestibulares e 
resultou no impacto positivo na qualidade de vida nos casos descritos. 
 
Palavras-chave: Reabilitação vestibular. Realidade virtual. Doença de Ménière. 

TITLE: Vestibular rehabilitation combined with virtual reality in Meniere's Disease 

- Clinical cases. 

Abstract 

Introduction: Vestibular rehabilitation (VR) emerges as an option therapeutic for 
vestibular disorders, as in the case of Meniere's Disease (DM) and, when 
combined with virtual reality, can become more stimulating and effective. 
Objective: To evaluate the effectiveness of VR, using virtual reality resources, 
regarding quality of life and reduction of vestibular symptoms. Method: the Ethics 
Committee, CAAE, approved the study: 91408518.8.0000.5292. It is the report of 
2 clinical cases, characterized descriptively. two female subjects, with a mean 
age of 55.5 years old, diagnosed with DM, were submitted to clinical balance 
assessment, the Dizziness Handicap Inventory (DHI) and the Activities-Specific 
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Balance Confidence Scale (ABC-Scale) questionnaires, as well as saccadic, 
optokinetic and tracking devices featured on Gear VR SM-R323 virtual reality 
glasses. Results: At ABC-Scale, an average of 27.8% before and 82.8% after 
the intervention was observed, showing a transition from low to high confidence 
level. Regarding DHI, an average of 50 points was obtained, indicative of 
moderate handicap and, in a post situation 9, demonstrating light handicap. 
Regarding the clinical evaluation of pre balance, most tests are altered and, after 
intervention, normality or significant improvement was observed. Conclusion: 
VR linked virtual reality was effective in reducing vestibular symptoms and 
resulted in a positive impact on quality of life in the described cases. 
 
Keywords: Vestibular rehabilitation. Virtual reality. Meniere's disease. 
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TÍTULO: Pesquisa de MRSA colonizando pacientes em tratamento de 

hemodiálise 

Resumo 

 

A presença da linhagem Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) 
em determinadas populações, como indivíduos em tratamento de hemodiálise, 
representa um fator de risco para o desenvolvimento de infecções. O objetivo do 
estudo foi verificar a prevalência da espécie Staphylococcus aureus e da 
linhagem Staphylococcus aureus resistente à meticilina colonizando pacientes 
submetidos ao tratamento de hemodiálise em uma clínica de referência na 
cidade do Natal-RN. As amostras nasais foram coletas com auxílio de swab 
estéril, os quais foram inoculados em caldo BHI e encaminhados ao Laboratório 
de Bacteriologia Médica na UFRN, onde os mesmos foram incubados por 24h a 
37˚C. Os isolados bacterianos foram identificados presuntivamente através de 
técnicas convencionais como a coloração de Gram e os testes para as enzimas 
catalase e coagulase. A identificação dos MRSA e a susceptibilidade aos 
antimicrobianos foram realizadas através da técnica de disco difusão. Os genes 
mecA e lukF foram pesquisados através da técnica da Reação em Cadeia da 
Polimerase. Os dados relativos aos pacientes foram coletados através de uma 
entrevista estruturada com 15 perguntas. Participaram deste estudo, 375 
pacientes, dos quais 90 (24%) portavam o S. aureus em suas narinas e 9 (2,4%) 
o Staphylococcus aureus resistentes à meticilina. Nenhuma das variáveis 
pesquisadas mostrou-se associada estatisticamente com a frequência de S. 
aureus e MRSA. 
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TITLE: MRSA research colonizing patients on hemodialysis treatment 

Abstract 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 334 

 

The presence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in certain 
populations as individuals on hemodialysis treatment represents a risk factor for 
the development of infections. The aim of this study was to verify the prevalence 
of Staphylococcus aureus species and methicillin resistant Staphylococcus 
aureus strain colonizing patients undergoing hemodialysis treatment in a 
reference clinic in Natal-RN. Nasal samples were collected with the aid of sterile 
swab, which were inoculated in BHI broth and sent to the Laboratory of Medical 
Bacteriology at UFRN, where they were incubated for 24h at 37˚C. Bacterial 
isolates were presumptively identified by conventional techniques such as Gram 
staining and testing for catalase and coagulase enzymes. Identification of MRSA 
and susceptibility to antimicrobials were performed by disc diffusion technique. 
The mecA and lukF genes were searched using the Polymerase Chain Reaction 
technique. Patient data were collected through a structured interview with 15 
questions. 375 patients participated in this study, of which 90 (24%) had S. 
aureus in their nostrils and 9 (2.4%) methicillin-resistant Staphylococcus aureus. 
None of the researched variables was statistically associated with the frequency 
of S. aureus and MRSA. 

 
 
Keywords: MRSA. Nasal colonization. Hemodialysis. LukF gene. 
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TÍTULO: Construção de modelo teórico do cuidado de enfermagem às pessoas 

travestis e transexuais 

Resumo 

 

Este estudo objetiva compreender os significados atribuídos por pessoas 
transgênero aos cuidados de enfermagem no transcurso da procura e 
atendimento em serviços de saúde e elaborar modelo teórico do cuidado de 
enfermagem à pessoa travesti e transexual. Trata-se de uma pesquisa analítica, 
teórica e interpretativa, que será executada sob os pressupostos metodológicos 
da Grounded Theory (Teoria Fundamentada nos Dados), obtendo-se uma teoria 
de médio alcance. Os cenários da pesquisa serão Organizações Não-
governamentais de Direitos de Pessoas Transgênero de duas capitais brasileiras 
- Natal/RN e Florianópolis/SC. Participarão da pesquisa e formarão o primeiro 
grupo amostral 243 travestis e transexuais, a ser considerada suficiente a coleta 
de dados quando houver saturação teórica. A coleta será realizada por meio de 
entrevista aberta em profundidade a partir do questionamento disparador. 
Espera-se que a elaboração de um modelo teórico fortaleça o direcionamento 
das ações de cuidado de enfermagem pautados em conceitos construídos a 
partir da elucidação do fenômeno que emerge, podendo sinalizar novas 
possibilidades para a atuação do enfermeiro, propostas de reformulações na 
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde LGBT e na estrutura curricular da 
formação em enfermagem. 

 
 
Palavras-chave: Cuidados de enfermagem; pessoas transgênero; teoria 

fundamentada 

TITLE: Construction of a theoretical model of nursing care for transvestite and 

transgender people 

Abstract 

 

This study aims to understand the meanings attributed by transgender people to 
nursing care during the search and care in health services and to elaborate a 
theoretical model of nursing care for transvestite and transgender people. This is 
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an analytical, theoretical and interpretative research, which will be performed 
under the grounded theory methodological assumptions, obtaining a medium 
range theory. The research scenarios will be Non-governmental Organizations of 
Transgender People's Rights from two Brazilian capitals - Natal / RN and 
Florianópolis / SC. Participate in the research and form the first sample group 
243 transvestites and transsexuals, to be considered sufficient data collection 
when there is theoretical saturation. The collection will be conducted through 
open in-depth interviews from the triggering questioning. It is expected that the 
elaboration of a theoretical model strengthens the direction of nursing care 
actions based on concepts built from the elucidation of the phenomenon that 
emerges, and may signal new possibilities for nurses' actions, proposals for 
reformulations in the National Care Policy. Integral to LGBT Health and the 
curricular structure of nursing education. 

 
 
Keywords: Nursing Care; transgender people; grounded theory 
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TÍTULO: Seleção de matrizes para produção de sementes de Pityrocarpa 

moniliformis (Benth) Luckow & R. W. Jobson 

Resumo 

A Pityrocarpa moniliformis (Benth) Luckow& R. W. Jobson. É uma árvore 
conhecida como catanduva ou angico-de-bezerro. Pertence à família Fabaceae 
e que possui grande potencial para recuperação de áreas degradadas, sendo 
utilizada como espécie pioneira, portanto o trabalho teve como objetivo 
selecionar matrizes para produção de sementes com qualidade fisiológica 
superior em uma população de P. moniliformis. Para isso, sementes de 44 
árvores (populações de Macaíba e Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, 
Brasil) foram submetidas à avaliação dos aspectos sanitários, físicos e 
fisiológicos das sementes. As árvores de P. moniliformis produzem sementes 
com diferentes níveis de qualidade, portanto, a qualidade física, sanitária e 
fisiológica de sementes é necessária para a seleção de matrizes produtoras de 
sementes. As árvores matrizes de P. moniliformis foram selecionadas como 
produtoras de sementes de alta e média qualidade fisiológica. 
 
Palavras-chave: catanduva; qualidade fisiológica; germinação; sementes 

florestais 

TITLE: Selection of matrices for seed production of Pityrocarpa moniliformis 

(Benth) Luckow & R. W. Jobson 

Abstract 

The Pityrocarpa moniliformis (Benth) Luckow & R. W. Jobson. It is a tree known 
as catanduva or angico-de-bezerro. It belongs to the family Fabaceae and has 
great potential for recovery of degraded areas, being used as a pioneer species, 
so the objective was to select matrices for seed production with superior 
physiological quality in a population of P. moniliformis. For this, seeds of 44 trees 
(populations of Macaíba and Mossoró, State of Rio Grande do Norte, Brazil) were 
submitted to the evaluation of the sanitary, physical and physiological aspects of 
the seeds. The P. moniliformis trees produce seeds with different levels of quality, 
therefore, the physical, sanitary and physiological quality of seeds is necessary 
for the selection of seed producing matrices. The P. moniliformis matrix trees 
were selected as seed producers of high and medium physiological quality. 
 
Keywords: catanduva; physiological quality; germination; forest seeds 
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TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DA PREVALÊNCIA DE LESÕES 

ODONTOGÊNICAS, EXPANSÃO DO SEIO MAXILAR E PERDA DENTÁRIA EM 

RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS DE IDOSOS 

Resumo 

Objetivo: Investigar a ocorrência de achados radiográficos em radiografias 
panorâmicas de idosos. Materiais e Métodos: Foram analisadas 1006 
radiografias panorâmicas digitais de indivíduos com 60 anos ou mais, ambos os 
sexos, pertencentes ao banco de dados do Serviço de Imagenologia do 
departamento de Odontologia da UFRN. Achados radiográficos observados 
foram associados com o sexo, idade e número de dentes dos pacientes (Qui-
quadrado, p≤0,05). Resultados: 66,2% da amostra eram do sexo feminino e 
33,8% do sexo masculino. A idade variou de 60 a 97 anos (média de 67,76 anos). 
A maior parte (68,3%) foi composta de desdentados parciais, seguido de 
desdentados totais (31,1%) e apenas 0,6% eram dentados. Os achados mais 
frequentes foram reabsorção do rebordo alveolar (99,3%), cálculo dentário 
(42,9%), cárie em coroa (29,8%), lesão periapical (23,6%) e raiz residual 
(23,6%). Indivíduos do sexo masculino apresentaram uma maior ocorrência de 
cárie em coroa e radicular (0,002 e 0,001), cálculo (≤0,000), lesão periapical 
(≤0,000), raiz residual (≤0,000) e expansão do seio maxilar (0,005). Conclusão: 
Percebeu-se uma elevada ocorrência de achados radiográficos na amostra. 
 
Palavras-chave: Achados radiográficos. Idosos. Radiografia panorâmica. 

TITLE: Imaging findings in panoramic radiographs of the elderly 

Abstract 

Objective: To investigate the occurrence of radiographic findings in panoramic 
radiographs of the elderly. Materials and Methods: We analyzed 1006 digital 
panoramic radiographs of individuals aged 60 years old or more, both sexes, 
belonging to the database of the Department of Dentistry of UFRN. Observed 
radiographic findings were associated with the sex, age and number of teeth (Chi-
square, p≤0,05). Results: 66.2% of the sample were female and 33.8% were 
male. The age ranged from 60 to 97 years (mean of 67.76 years). Most (68.3%) 
were composed of partial edentulous, followed by total edentulous (31.1%) and 
only 0.6% were dentate. The most prevalent findings were reabsorption of 
alveolar ridge (99.3%), dental calculus (42.9%), cavity (29.8%), periapical lesion 
(23.6%) and residual root (23,6%). Male individuals presented a higher 
occurrence of cavity (0,002), calculus (≤0,000), periapical lesion (≤0,000), 
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residual root (≤0,000) and maxillary sinus expansion (0,005). Conclusion: It was 
observed a high occurrence of radiographic findings in the sample. 
 
Keywords: Radiological findings. Elderly people. Panoramic Radiography 
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TÍTULO: Elaboração de farinha de semente de melão para aplicações 

tecnológicas na produção de refeições 

Resumo 

 

Diante da situação em que vivemos, na qual existe uma motivação de novos 
costumes quanto à utilização integral dos alimentos, foi proposto neste trabalho, 
o aproveitamento de um tipo de resíduo que não seria utilizado posteriormente, 
a semente de melão, que se não utilizada tornaria um colaborador para mais 
problemas ambientais e econômicos no planeta por ser um componente da fruta 
convencionalmente rejeitado. Agregar valor nutricional a novos produtos usando 
essa matéria-prima é o principal objetivo do estudo. Obtendo e caracterizando a 
farinha integral de semente do melão Cantaloupe (Cucumis melo L. var. 
reticulatus) e, avaliando a sua utilização como ingrediente na elaboração de 
preparações. Foram realizadas análises de avaliação do perfil de ácidos graxos 
presentes na farinha integral de semente de melão, como também sua 
composição centesimal. A fração de ácidos graxos poli-insaturados foi a mais 
encontrada na farinha integral de semente de melão, com predominância do 
ômega 6 (17,95 g/mg de farinha). Os resultados da presente pesquisa 
demonstraram a viabilidade da utilização da farinha da semente de melão na 
produção de alimentos, ressaltando o incentivo a práticas sustentáveis, 
promovendo benefícios econômicos, sociais e de saúde. 

 
 
Palavras-chave: Melão. Farinha. Ácidos graxos. Análise físico-química. 

TITLE: Preparation of melon seed flour for technological applications in meal 

production. 

Abstract 

Given the situation in which we live, in which there is a motivation for new customs 
regarding the integral use of food, it was proposed in this work, the use of a type 
of waste that would not be used later, the melon seed, which if not used would 
become a contributor to more environmental and economic problems on the 
planet by being a component of conventionally rejected fruit. Melon waste can 
add nutritional value to new products and the use of this raw material is the main 
objective of the study, obtaining and characterizing the cantaloupe melon seed 
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flour (Cucumis melo L. var. Reticulatus) and evaluating its use as an ingredient 
in food products. Fatty acid profile evaluation analyzes were performed in the 
melon seed whole flour, as well as its centesimal composition. The fraction of 
polyunsaturated fatty acids was the most found in melon seed whole flour, with 
predominance of omega 6 (17.95 g / mg flour). The results of this research 
demonstrated the viability of using melon seed flour in food production, 
emphasizing the incentive to sustainable practices, promoting economic, social 
and health benefits. 

 
Keywords: Melon . Flour. Fatty acids. Chemical physical analysis. 
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TÍTULO: DESEMPENHO DE INDIVÍDUOS COM DORES PERSISTENTES NO 

RETROPÉ. 

Resumo 

 

O presente estudo tem como objetivo avaliar o desempenho de indivíduos com 
queixas persistentes no retropé. Foram recrutadas 66 pacientes com diagnóstico 
de dor persistente no retropé, divididos em dois grupos, 34 receberam um par de 
chinelos de tira customizado com peças podais e cobertura em couro sintético 
perfurado bege (CC) e 32 do grupo chinelo liso (CL), receberam um par de 
chinelos de tira e cobertura de couro sintético perfurado bege, porém, sem as 
peças podais, apenas um chinelo com superfície lisa. Ambos os grupos foram 
orientados a usar o chinelo no mínimo 4 horas por dia, durante 12 semanas. As 
avaliações acontecem, uma no inicio (T0), uma ao final das 12 semanas (T12) e 
outra no follow up 4 semanas após o término da intervenção (T16). Quanto ao 
desfecho primário dor, avaliada através da EVA, foi visto uma diferença 
significativa no CC em relação a dor sentida pela manhã. Já quanto ao desfecho 
secundário desempenho, avaliado através do TC6, não foram encontradas 
diferenças significativas, nem intergrupos, nem intragrupos, até o momento. 
Dessa forma, podemos concluir com nossos resultados parciais que o desfecho 
dor pela manhã apresentou melhora no CC, entretanto, não houveram 
resultados parciais significativos para o desempenho e a capacidade funcional 
para nenhum dos grupos. 

 
 
Palavras-chave: Eficiência. Dor Crônica. Doenças do pé. Fisioterapia. 

TITLE: PERFORMANCE OF INDIVIDUALS WITH PERSISTENT PAIN IN 

HINDFOOT. 

Abstract 

 

The present study aims to evaluate the performance of individuals with persistent 
hindfoot complaints. We recruited 66 patients diagnosed with persistent pain at 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 343 

 

the hindfoot, divided into two groups, 34 received a pair of custom strap slippers 
with parts foot pieces and cover in perforated synthetic leather (CC) and 32 from 
the flat slipper group (CL) received a pair of beige perforated synthetic leather 
slipper and cover slippers, but without the parts foot, only one smooth-surfaced 
slipper. Both groups were instructed to wear the slipper at least 4 hours a day for 
12 weeks. Assessments take place, one at the beginning (T0), one at the end of 
12 weeks (T12) and one at follow up 4 weeks after the end of the intervention 
(T16). Regarding the primary pain outcome, assessed by VAS, a significant 
difference was found in CC regarding morning pain. Regarding the secondary 
outcome, evaluated by the 6MWT, no significant differences were found, neither 
intergroups nor intragroups, so far. Thus, we can conclude from our partial results 
that morning pain showed improvement in WC, however, there were no 
significant results for performance and functional capacity for either group. 

 
 
Keywords: Efficiency. Chronic pain. Foot diseases. Physiotherapy. 
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TÍTULO: Avaliação do estado nutricional de acadêmicos de cursos da saúde com 

fatores de risco de doenças cardiovasculares na região do Trairí 

Resumo 

 

Introdução: As Doenças cardiovasculares tem causado a morte de milhões de 
pessoas em todo o mundo, com principais fatores de risco o excesso de peso e 
obesidade. Objetivo: Avaliar Perfil nutricional de adolescentes e adultos jovens 
com fatores de risco cardiovascular do município de Santa Cruz-RN. Métodos: 
Trata-se de um estudo quantitativo, do tipo transversal. A população consistiu 
em 86 indivíduos com idade média de 19,0 ± 0,97anos. Avaliou-se os índices 
antropométricos (IMC, RCE, RCQ, IC), exames bioquímicos, dietéticos e 
pressão arterial sistêmica. Os dados foram analisados no programa Statistical 
Package for the Social Science®, versão 23.0, apresentados em percentual, 
média e desvio padrão. Alem do teste T, correlação de Pearson e o teste de 
associação de Fisher para variáveis categóricas. Resultados: A prevalência 
maior foi do sexo feminino representando 81,4%. A obesidade esteve mais 
presente nos meninos adolescentes do que nas meninas, 33,3% e 13,9% 
respectivamente, bem como nos adultos jovens 28,6% em homens e 11,8% em 
mulheres. Em ambos os grupos houve correlação positiva moderada entre o IMC 
e a RCE com a PA (p<0,05). Conclusão: Os índices antropométricos 
apresentaram correlação positiva com a elevação da pressão arterial, 
destacando-se o IMC, RCE nos adolescentes e adultos jovens. Houve uma maior 
prevalência no consumo de alimentos ricos em gorduras, no entanto os dados 
bioquímicos não apresentaram alterações. 

 
 
Palavras-chave: Estado Nutricional. Doenças Cardiovasculares. Pressão 

Arterial. 

TITLE: Assessment of the nutritional status of health course students with 

cardiovascular disease risk factors in the Trairí region 

Abstract 
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Introduction: Cardiovascular Diseases have caused the deaths of millions of 
people worldwide, with major risk factors being overweight and obesity. 
Objective: To evaluate the nutritional profile of adolescents and young adults with 
cardiovascular risk factors in Santa Cruz-RN. Methods: This is a quantitative 
cross-sectional study. The population consisted of 86 individuals with a mean age 
of 19.0 ± 0.97 years. Anthropometric indices (BMI, WHtR, WHR, CI), biochemical, 
dietary and systemic blood pressure were evaluated. Data were analyzed using 
the Statistical Package for Social Science® software, version 23.0, presented as 
percentage, mean and standard deviation. In addition to the T test, Pearson 
correlation and Fisher's association test for categorical variables. Results: The 
highest prevalence was female, representing 81.4%. Obesity was more present 
in adolescent boys than girls, 33.3% and 13.9% respectively, as well as in young 
adults 28.6% in men and 11.8% in women. In both groups there was a moderate 
positive correlation between BMI and WHtR with BP (p <0.05). Conclusion: 
Anthropometric indices were positively correlated with blood pressure elevation, 
especially BMI, WHtR in adolescents and young adults. There was a higher 
prevalence in the consumption of high fat foods however the biochemical data 
did not change. 
 
Keywords: Nutritional Status. Cardiovascular Diseases. Arterial Hypertension 
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TÍTULO: Estimativa do volume pulmonar por análise cinemática do movimento 

da parede torácica em recém-nascidos 

Resumo 

Objetivo: Avaliar a concordância entre o volume corrente (VC) estimado pela 
análise tridimensional do movimento toracoabdominal no software Matlab® e o 
VC previsto pelo peso corporal de recém-nascidos (RN) a termo. Métodos: 
Estudo analítico observacional do tipo quase experimental, com 14 RN. Os RN 
foram filmados durante cerca de 2 minuto em supino. A leitura das imagens foi 
realizada através do programa Matlab® a partir de uma rotina pré-programada. 
O VC (em ml) foi estimado por meio de uma análise tridimensional, associando 
as imagens do movimento toracoabdominal à cirtometria torácica e realizando a 
mensuração de valores indiretos de VC no Matlab®, comparado com o VC 
previsto por quilograma de peso para cada RN (5ml/kg). A correlação foi testada 
pelo coeficiente de Correlação de Pearson e a concordância pela Análise de 
Bland-Altman. Resultados: Foram incluidos no estudo treze RN a termo (IG: 
39,1±0,8 semanas), com peso e comprimento médios de 3175,4±493,8g e 
49±2,8cm, respectivamente. O VC estimado pela análise cinemática foi de 
16,3±4,2ml ou 5,1ml/kg e 15,9±2,5ml ou 5ml/kg de acordo com o cálculo para o 
valor previsto pelo peso. Há forte correlação entre os métodos (r=0,724; p=0,005) 
e a diferença das médias dos valores estudados foi de 0,4 ml (viés), com 
intervalo de confiança 95% de -5,2 a 6,0ml, p=0,624. Conclusões: Os resultados 
demonstram que o método para mensuração do VC apresentam alta correlação 
com o movimento do compartimento toracoabdominal nos RN da amostra. 
 
Palavras-chave: Mecânica Respiratória. Recém-nascido. Gravação de vídeo. 

TITLE: PULMONARY VOLUME ESTIMATION BY CINEMATIC ANALYSIS OF 

THE TORACIC WALL MOVEMENT IN NEWBORN 

Abstract 

Objective: To evaluate the agreement between the tidal volume (CV) estimated 
by the three-dimensional analysis of thoracoabdominal movement in the Matlab® 
software and the predicted CV by the body weight of full-term newborns (NB). 
Methods: An almost experimental observational analytical study with 14 NB. The 
NB were filmed for about 2 minutes in supine. The reading of the images was 
performed through the Matlab® program from a preprogrammed routine. The CV 
(in ml) was estimated through a three-dimensional analysis, associating the 
images of thoracoabdominal motion with thoracic cirtometry and measuring 
indirect CV values in Matlab®, compared with the predicted CV per kilogram of 
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weight for each NB (5ml/kg). Correlation was tested by Pearson's correlation 
coefficient and agreement by Bland-Altman analysis. Results: Thirteen full-term 
infants (GI: 39.1±0.8 weeks) were included in the study, with an average weight 
and length of 3175.4±493.8g and 49±2.8cm, respectively. The estimated CV by 
kinematic analysis was 16.3±4.2ml or 5.1ml/kg and 15.9±2.5ml or 5ml/kg 
according to the calculation for the predicted value by weight. There is a strong 
correlation between the methods (r=0.724; p=0.005) and the difference in mean 
values of the studied values was 0.4 ml (bias), with a 95% confidence interval of 
-5.2 to 6.0ml, p=0.624.Conclusions: The results show that the method for 
measuring VT is highly correlated with the movement of the thoracoabdominal 
compartment in the NB in the sample. 
 
Keywords: Respiratory Mechanics. Newborn. Video recording. 
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TÍTULO: Análise da imunoexpressão da HSP27 em granulomas periapicais, 

cistos radiculares e cistos residuais 

Resumo 

Após necrose pulpar, lesões periapicais crônicas surgem como uma resposta do 
sistema imunológico a invasores na região periapical. Este trabalho avalia a 
presença da proteína HSP27, e investiga sua possível influencia na 
patogenicidade destes quadros. Foram selecionados casos de granuloma 
periapical (GP), cisto radicular (CR) e cisto residual (CRRs), os quais foram 
submetidos a análise morfológica e categorizados quanto à espessura do 
revestimento epitelial (CR e CRRs) e quanto a intensidade do infiltrado 
inflamatório. Os resultados parciais demonstraram que os GPs foram 
classificados predominantemente com infiltrado intenso. O CR teve 55% dos 
casos categorizados como infiltrado inflamatório intenso, bem como 
revestimento epitelial atrófico. Os CRRs relevaram-se majoritariamente atróficos 
com infiltrado inflamatório leve ou zero. As amostras seguirão para análise 
imunohistoquímica para avaliação da presença e quantidade de HSP27 nas 
lesões selecionadas. 

 
Palavras-chave: Granuloma periapical,cisto radicular,cisto residual,imuno-

histoquímica 

TITLE: Analysis of HSP27 immunoexpression in periapical granulomas, 

periapical cysts and residual cysts 

Abstract 

After pulp necrosis, chronic periapical lesions appear as a response of the 
immune system to periapical pathogens. This work evaluates the presence of the 
protein HSP27  and investigates its possible influence on the pathogenicity of 
these conditions. Periapical granuloma (GP), periapical cysts (CR) and residual 
cysts (CRRs) were selected and submitted to morphological analysis, 
categorized according to epithelial lining thickness (CR and CRRs) and intensity 
of inflammatory infiltrate. The partial results showed that most GPs were 
classified as intense infiltrate. 55% of CR cases were categorized as 
intense  infiltrate as well as atrophic epithelial lining. CRRs were mostly atrophic 
with mild or zero inflammatory infiltrate. The samples will follow for 
immunohistochemical analysis to evaluate the presence and amount of HSP27 
in the selected lesions. 
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Keywords: Periapical granuloma,periapical cyst,residual 

cyst,imunohistochemistry 
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TÍTULO: Percepção do autocuidado de usuários com Doenças Crônicas não 

Transmissíveis na Atenção Primária à Saúde. 

Resumo 

A sociedade perpassa por diversas mudanças no processo de saúde-doença 
que estão relacionadas aos aspectos demográficos e epidemiológicos. À medida 
que os padrões de mortalidade se modificam e o rápido processo de 
envelhecimento humano se desenvolve, observa-se um crescente aumento das 
condições crônicas, como as Doenças Crônicas Não Transmissíveis. O 
autocuidado, por sua vez, é considerado como sendo papel central no 
acompanhamento dessas doenças para a manutenção da saúde. Objetivou-se 
verificar como os usuários da Atenção Primária à Saúde percebem o 
autocuidado relacionado às DCNT. Trata-se de um estudo com abordagem 
quantitativa, descritivo e exploratório, realizado na área adscrita da Unidade 
Básica de Saúde da Família-II do bairro de Felipe Camarão, junto a usuários 
cadastrados. A pesquisa encontra-se em curso e do total da amostra já coletada 
(62), observou-se que a maioria é do gênero feminino, possui ensino 
fundamental incompleto, com renda média igual a um salário mínimo, 
independentes para preparar o alimento sozinho e realizar as atividades básicas 
de vida diária, assim como, administrar seus medicamentos. Quanto ao grau de 
autocuidado, a maioria foi classificada com grau bomde autocuidado. Portanto, 
conclui-se que o autocuidado contribui para manutenção da saúde, assim como 
favorece a continuidade dos cuidados durante todo o processo de saúde doença. 
Observa-se a necessidade de intervenções multidisciplinares para agregar 
melhorias no processo de cuidar. 
 
Palavras-chave: Autocuidado; Atenção Primária à Saúde; Doença Crônica. 

TITLE: PERCEPTION OF SELF-CARE OF USERS WITH CHRONIC DISEASES 

IN PRIMARY HEALTH CARE. 

Abstract 

Society undergoes through several changes in the health-disease process that 
are related to multiple factors and associated with demographic and 
epidemiological aspects. As mortality patterns change and the rapid process of 
human aging develops, chronic conditions such as NCDs are increasing. Self-
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care, in turn, is considered to be a central role in monitoring these diseases to 
maintain health. The objective was to verify how users of Primary Health Care 
perceive self-care related to NCDs. This is a study with a quantitative, descriptive 
and exploratory approach, conducted in the assigned area of the Basic Family 
Health Unit-II of Felipe Camarão neighborhood, with registered users. The 
research is ongoing and from the total sample collected (62), it was observed that 
most are female, have incomplete primary education, with an average income 
equal to one minimum wage, independent to prepare food alone and perform the 
basic activities of daily living, as well as administering their medicines. Regarding 
the degree of self-care, most were classified as good self-care. Therefore, it is 
concluded that self-care contributes to the maintenance of health, as well as 
favors the continuity of care throughout the disease health process. There is a 
need for multidisciplinary interventions to add improvements in the care process. 

 
Keywords: Self Care; Primary Health Care; Chronic disease. 
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TÍTULO: Razão pólen-óvulo em plantas do nordeste brasileiro 

Resumo 

 

O nordeste brasileiro abriga ampla diversidade florística e a Caatinga é o domínio 
ecogeográfico predominante da região. Os conhecimentos relativos aos 
aspectos ecológicos da reprodução floral são relevantes para entender a 
diversidade tropical e os mecanismos adaptativos frente às mudanças 
ambientais. A razão pólen-óvulo (P/O) é um importante parâmetro indicador do 
sistema reprodutivo das Angiospermas, estando associado à atração de 
polinizadores necessários para a reprodução cruzada. O objetivo do trabalho foi 
estimar a magnitude da variação intraespecífica e interespecífica da razão pólen-
óvulo nas plantas da Caatinga. Os resultados referentes à quatorze espécies 
coletadas na ESEC Seridó demonstram a predominância de elevada relação 
pólen-óvulo em 93% das espécies e uma maior variabilidade interespecífica na 
produção de pólens do que na produção de óvulos. Nas espécies estudadas, a 
amplitude da variação P/O foi de 94,3 até 15.375. Apesar da confirmação de uma 
espécie com autogamia facultativa, os resultados indicam que a maioria das 
espécies estudadas, mesmo que apresentem autocompatibilidade, investem 
mais na reprodução cruzada para garantir uma prole geneticamente diversa e 
fluxo gênico. Este trabalho contribui para compreendermos a evolução das 
estratégias reprodutivas das plantas da Caatinga. 

 
 
Palavras-chave: Caatinga; razão pólen-óvulo; sistema reprodutivo. 

TITLE: Pollen-ovule ratio in plants of northeastern Brazil 

Abstract 

 

Brazil's northeast is home to a wide floristic diversity, the Caatinga being the 
predominant ecogeographic domain of the region. Knowledge about the 
ecological aspects of floral reproduction is relevant to understand tropical 
diversity and the adaptive mechanisms to environmental changes. The pollen-
ovule ratio (P/O) is an important indicator parameter of the plant’s reproductive 
systems, being also associated to the attraction of pollinators which are 
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necessary for cross-fertilization. The objectives of this work are to estimate the 
magnitude of the intraspecific and interspecific variation of pollen-ovule ratio in 
several Caatinga species. The results for the fourteen species collected at ESEC 
Seridó show the predominance of high pollen-ovule ratio in 93% of the species 
and a higher intraspecific variation in the production of pollen than in the 
production of ovules. The P/O range was 94.3 to 15,375. Despite the confirmation 
of one species with facultative autogamy, the results indicate that most species 
invest more in attracting pollinators to ensure the production of a genetically-
diverse progeny and gene flow, even if they have self-compatibility. This study 
contribute to our understanding the evolution of reproductive strategies in 
Caatinga plants. 

 
 
Keywords: Caatinga; pollen-ovule ratio; reproductive system. 
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TÍTULO: Avaliação hepática e pancreática de ratos diabéticos tratados com s-

metilcisteina. 

Resumo 

 

Introdução: S-metilcisteína (SMCS) é um composto hidrofílico, 
organossulfurado, contendo cisteína, naturalmente formado em plantas como 
alho e cebola. Aqui, investigamos os efeitos antidiabéticos, antioxidantes da 
SMCS em um modelo de rato diabético induzido por estreptozotocina (STZ). 

 

Métodos e resultados: Os ratos foram divididos nos seguintes grupos: ratos 
controles não diabético (CG), ratos diabéticos induzidos por STZ (STZ-DB) e 
ratos diabéticos induzidos por STZ tratados com SMCS (STZ-SMCS). SMCS 
(200 mg / kg) foram administrados diariamente durante 30 dias. O grupo STZ-
SMCS mostrou uma diminuição nos níveis de glicose sanguínea, triglicérides e 
VLDL, aumento nas atividades de superóxido dismutase (SOD) e catalase 
(CAT), regeneração de ilhotas pancreáticas e melhora na depleção de glicogênio 
em comparação com as mudanças correspondentes no grupo STZ-DB. 

 

Conclusão: SMCS pode melhorar o perfil metabólico no diabetes mellitus, 
aliviando o estresse oxidativo, restaurando alterações morfológicas hepáticas e 
pancreáticas. 

 
 
Palavras-chave: Diabetes mellitus, s-metilcisteína, atividade antioxidante, 

morfologia 

TITLE: Hepatic and pancreatic evaluation of diabetic rats treated with S-

methylcysteine. 

Abstract 
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Introduction: S-Methylcysteine (SMCS) is a hydrophilic, organosulfuric, 
cysteine-containing compound naturally formed in plants such as garlic and 
onions. Here we investigate the antidiabetic, antioxidant effects of SMCS in a 
streptozotocin-induced diabetic rat (STZ) mouse model. 

 

Methods and Results: The rats were divided into the following groups: non-
diabetic control (CG) rats, STZ-induced diabetic rats (STZ-DB) and SMCS-
treated STZ-induced diabetic rats (STZ-SMCS). SMCS (200 mg / kg) were 
administered daily for 30 days. The STZ-SMCS group showed a decrease in 
blood glucose, triglyceride and VLDL levels, an increase in superoxide dismutase 
(SOD) and catalase (CAT) activities, pancreatic islet regeneration, and an 
improvement in glycogen depletion compared with corresponding changes in 
blood glucose. STZ-DB group. 

 

Conclusion: SMCS can improve the metabolic profile in diabetes mellitus, 
relieving oxidative stress, restoring hepatic and pancreatic morphological 
changes. 

 
 
Keywords: Diabetes mellitus, s-methylcysteine, antioxidant activity, morphology. 
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TÍTULO: Caracterização física e físico química do óleo de quinoa 

(CHENOPODIUM QUINOA) obtido opor via biotecnológica. 

Resumo 

O óleo da semente da quinoa (ChenopodiumquinoaWilld.) possui grande 
potencial funcional pelo seu alto valor nutricional. O objetivo desse trabalho foi 
realizar a avaliação dos parâmetros físico-químicos e químicos do óleo de quinoa 
obtido por biotecnologia (ChenopodiumquinoaWilld). Para a caracterização 
físico-química e químicado óleo foram realizadas às seguintes análises: índice 
de acidez, peróxido, iodo (método AOCS) e perfil de ácidos graxos utilizando um 
Cromatografo Gasoso Acoplado a Massas. A concentração de alfa e gama-
tocoferol foi determinada por Cromatografia Líquida de Alta eficiência (CLAE) e 
a determinação dos minerais utilizando a técnica de espectrometria de emissão 
óptica com plasma (ICP/OES). Os índices de acidez e peróxido foram: 1,6 
mgKOH.g-1 e 1,7 meq.Kg-1, respectivamente e indicam a boa qualidade do óleo. 
Dentre os ácidos graxos foram encontrados os ácidos miristico, palmítico, 
linolêico e olêico majoritariamente.A presença de ácidos graxos poli-insaturados 
no óleo de quinoa obtido por via biotecnológica demonstra seu potencial benéfico 
à saúde humana. Os resultados das concentrações de alfa e gama-tocoferol 
foram de 5,6 e 7,3 mg.mL-1, respectivamente. Na análise de minerais o cálcio 
(19,8 mg.g-1) apresentou maior concentração. As análises físico-químicas e 
químicas indicaram que o processo de extração por via biotecnológica não 
alterou a qualidade do óleo e que o óleo apresenta potencial para ser utilizado 
em alimentos. 
 
Palavras-chave: Ácidos graxos; minerais; vitamina E. 

TITLE: Physical and physical chemical characterization of quinoa oil 

(CHENOPODIUM QUINOA) obtained by biotechnological opposition. 

Abstract 

Quinoa seed oil (ChenopodiumquinoaWilld.) Has great functional potential for its 
high nutritional value. The objective of this work was to evaluate the 
physicochemical and chemical parameters of quinoa oil obtained by 
biotechnology (ChenopodiumquinoaWilld). For the physicochemical and 
chemical characterization of oil, the following analyzes were performed: acidity 
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index, peroxide, iodine (AOCS method) and fatty acid profile using a Mass-
Gaseous Gas Chromatograph. Alpha and gamma-tocopherol concentration was 
determined by High Performance Liquid Chromatography (HPLC) and the 
determination of minerals using the plasma optical emission spectrometry (ICP / 
OES) technique. The acidity and peroxide indexes were: 1.6 mgKOH.g-1 and 1.7 
meq.Kg-1, respectively and indicate the good quality of the oil. Among the fatty 
acids were found mainly myristic, palmitic, linoleic and oleic acids. The presence 
of polyunsaturated fatty acids in quinoa oil obtained through biotechnology 
demonstrates their potential beneficial to human health. Alpha and gamma-
tocopherol concentration results were 5.6 and 7.3 mg.mL-1, respectively. In the 
mineral analysis calcium (19.8 mg.g-1) presented higher concentration. The 
physicochemical and chemical analyzes indicated that the process of extraction 
by biotechnology did not change the oil quality and that the oil has potential to be 
used in food. 
 
Keywords: Fatty acids; minerals; vitamin E. 
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TÍTULO: CONCEPÇÕES DE DOCENTES E DISCENTES DE GESTÃO 

HOSPITALAR SOBRE A SEGURANÇA DO PACIENTE 

Resumo 

 

Essa pesquisa objetivou desvelar a concepção de docentes e discentes de 
Gestão Hospitalar sobre a segurança do paciente. Trata-se de estudo descritivo, 
transversal, de abordagem qualitativa, com a participação de dezenove docentes 
e doze discentes. Os dados decorrentes dos questionários de caracterização 
foram tabulados e analisados a partir de estatística descritiva simples. Já os 
dados textuais provenientes das entrevistas foram transcritos e analisados com 
suporte do software Interface de R pour Analyses Multidimensionnelles de 
Textes et de Questionneires (IRAMUTEQ). Observou-se a conceituação sobre 
segurança do paciente e a diversidade de ações e recursos para que a cultura 
de segurança seja efetivada. As entrevistas colaboraram para um pensamento 
de que a segurança do paciente deve perpassar por todos os profissionais, em 
especial o gestor, que planejará recursos para que essas ações aconteçam. 
Assim, como estratégia, apresenta-se a capacitação dos gestores em saúde. 

 
 
Palavras-chave: Ciências da Saúde. Segurança do Paciente. Gestão Hospitalar. 

TITLE: HOSPITAL MANAGEMENT TEACHER AND STUDENT CONCEPTIONS 

ON PATIENT SAFETY 

Abstract 

This research aimed to unveil the concept of teachers and students of the Higher 
Course of Technology in Hospital Management of the School of Health of the 
Federal University of Rio Grande do Norte, about patient safety. This is a 
descriptive, cross-sectional study with a qualitative approach, with the 
participation of nineteen teachers and twelve students. Data from the 
characterization questionnaires were tabulated and analyzed using simple 
descriptive statistics. The textual data from the interviews were transcribed and 
analyzed with the support of the R interface for Multidimensional Analysis of 
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Textes and Questionneires (IRAMUTEQ). The conceptualization of patient safety 
and the diversity of actions and resources were observed for the safety culture to 
be implemented. The interviews contributed to a thought that patient safety 
should permeate all professionals, especially the manager, who will plan 
resources for these actions to happen. Thus, as a strategy, the training of health 
managers is presented. 

 
Keywords: Science Health. Patient Safety. Hospital management. 
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TÍTULO: Os efeitos da alteração da gravidade na morfologia da Plukenetia 

volubilis L. 

Resumo 

A gravidade é uma força presente em todo o planeta, atuando durante a evolução 
de todos os seres vivos conhecidos hoje em dia. Com o desenvolvimento 
científico podemos chegar a um novo patamar, o Espaço, deparando-nos com 
um ambiente completamente diferente da atmosfera terrestre, que apresenta 
variáveis consideradas como agentes estressores para a vida adaptada à Terra; 
uma dessas é a microgravidade. O presente estudo teve como objetivo observar 
os efeitos que a microgravidade causa na morfologia das plantas, utilizando 
como modelo a Plukenetia volubilis L., popularmente conhecida como 
amendoim-inca. A mesma foi submetida a microgravidade simulada através do 
Clinostato 2D, sendo dividida em grupos submetidos a três tratamentos: 
Tratamento 1, com 1h de submissão a microgravidade, tratamento 2 com 2 horas 
de submissão e o tratamento 3, esse com 4 horas de submissão a 
microgravidade. Após os tratamentos as plantas foram cultivadas na casa de 
vegetação e tiveram as suas medidas (a largura e o comprimento das folhas, a 
distância entre nós, a espessura do caule na altura do cotilédone, bem como o 
desenvolvimento dele, o tamanho do pecíolo, a quantidade de pares de folhas e 
o desenvolvimento da raiz) feitas durante um período de 2 meses. 
 
Palavras-chave: Microgravidade, Clinostato, morfologia vegetal e Plukenetia 

volubilis 

TITLE: The effects of gravity change on the morphology of Plukenetia volubilis 

Abstract 

Gravity is a force present throughout the planet, acting during the evolution of all 
living beings known today. With scientific development we can reach a new level, 
Space, facing a completely different environment from the Earth's atmosphere, 
which presents variables considered as stressors for life adapted to Earth; one of 
these is microgravity. The present study aimed to observe the effects of 
microgravity on plant morphology using Plukenetia volubilis L., popularly known 
as peanut-inca. It was submitted to simulated microgravity through 2D Clinostat 
and divided into groups submitted to three treatments: Treatment 1, with 1 hour 
of microgravity submission, treatment 2 with 2 hours of submission and treatment 
3, with 4 hours of submission to microgravity. After the treatments, the plants 
were cultivated in the greenhouse and had their measurements (the width and 
length of the leaves, the distance between nodes, the thickness of the stem at 
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the height of cotyledon, as well as its development, petiole size, the amount of 
leaf pairs and the development of the root) made during a period of 2 months. 
 
Keywords: Key words: Microgravity, Clinostat, plant morphology and Plukenetia 

vo 
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TÍTULO: HOMICÍDIOS FEMININOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE E SUAS REGIÕES DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 2000 A 2016 

Resumo 

Os homicídios femininos apresentam alta magnitude e transcendência no 
Nordeste brasileiro. Objetivos: Analisar a tendência temporal da mortalidade por 
homicídios femininos, no estado do Rio Grande do Norte (RN) e suas regiões de 
saúde, nos anos 2000. Método: Estudo ecológico de tendência temporal, que 
utilizou a regressão binomial negativa para as análises de tendência. 
Resultados: No período em estudo observou-se uma taxa média de 5,08 óbitos 
por 100,000 mulheres, com os maiores coeficientes nas regiões Metropolitana 
(5,92 óbitos) e Mossoró (5,60 óbitos). A maior proporção dos óbitos ocorreu em 
mulheres solteiras, casadas, perpetradas por arma de fogo e com local de 
ocorrência o domicílio e o hospital. Houve tendência ascendente para a 
mortalidade em todas as faixas etárias até os 49 anos, e nas regiões 
Metropolitana, João Câmara e Santa Cruz. Tendência ascendente na taxa de 
mortalidade de homicídios perpetrados por arma de fogo foi verificada, no RN e 
em todas as suas regiões de saúde, com exceção de Caicó e Pau dos Ferros, 
onde houve estacionaridade nas taxas. Conclusão: O estado do Rio Grande do 
Norte e suas regiões de saúde apresentam coeficientes de mortalidade por 
homicídios femininos semelhantes aos países de maior violência contra as 
mulheres. Esses achados sinalizam a necessidade de maiores investimentos na 
rede de proteção às mulheres em situação de violência doméstica. 

 
Palavras-chave: Homicídio, Feminino, Mortalidade, Violência contra a Mulher, 

Violência 

TITLE: FEMALE HOMICIDES IN THE STATE OF RIO GRANDE DO NORTE 

AND ITS HEALTH REGIONS, FROM 2000 TO 2016 

Abstract 

 

Female homicides present high magnitude and transcendence in the Brazilian 
Northeast. Objectives: To analyze on the temporal evolution of mortality due to 
female homicide in the state of Rio Grande do Norte (RN) and its health regions 
in the year 2000. Method: This is an ecological study which used negative 
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binomial regression for trend analysis. Results: The average mortality rate for the 
period was 5.08 deaths per 100,000 women with the highest rates observed in 
the Metropolitan region (5.92 deaths) and Mossoró (5.60 deaths). The highest 
proportion of deaths occurred in unmarried and married women, perpetrated by 
firearm and located in the home or hospital. There was an upward trend in 
mortality in all age groups up to age 49, and in the Metropolitan, João Câmara 
and Santa Cruz regions. Upward trend was also observed in the mortality rate of 
firearm homicides in the RN and in all health regions, except for Caicó and Pau 
dos Ferros, where there was stationarity in the rates. Conclusion: The state of 
Rio Grande do Norte and its health regions show female homicide rates similar 
to the countries with the greatest violence against women. Indicating the need for 
greater investments in the network to protect women in situations of domestic 
violence. 

 
 
Keywords: Homicide,Female,Mortality,Violence Against Women,Gender-Based 

Violence 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO PERFIL HEPÁTICO DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES COM HEPATITE AUTOIMUNE ATENDIDOS EM UM 

HOSPITAL DE REFERÊNCIA 

Resumo 

 

Sabe-se que a hepatite autoimune (HAI) é uma doença inflamatória crônica, 
caracterizada pela presença de autoanticorpos, níveis altos das transaminases 
e por hipergamaglobulinemia. A HAI pode ser diferenciada em tipo 1 e 2 de 
acordo com os autoanticorpos encontrados sorologicamente. Sabe-se que seu 
desenvolvimento é multifatorial, sendo o fator genético o principal 
desencadeador. O objetivo do presente estudo foi avaliar parâmetros 
bioquímicos referentes à função hepática de crianças e adolescentes com HAI 
atendido em um hospital de referência. Assim, foram incluídos 19 pacientes 
atendidos no setor de Hepatologia Pediátrica do Hospital Universitário Onofre 
Lopes (HUOL) e buscou-se realizar a avaliação bioquímica a partir do sangue 
coletado, com o intuito de avaliar o perfil hepático, através da determinação das 
atividades das enzimas alanina aminotransferases (ALT), aspartato amino 
transferase (AST), gama glutamil transferase (GGT), fosfatase alcalina (FAL), e 
a bilirrubina total, direta e indireta. Foram observados valores acima do intervalo 
de referência para todos os parâmetros avaliados. Assim, pode-se concluir que 
o perfil hepático das crianças e adolescentes incluídos no presente estudo foi 
compatível com o esperado para esta população. 

 
 
Palavras-chave: hepatite autoimune, vitamina D, perfil hepático 

TITLE: EVALUATION OF HEPATIC PROFILE OF CHILDREN AND 

ADOLESCENTS WITH AUTOIMMUNE HEPATITIS AT A REFERENCE 

HOSPITAL 

Abstract 

 

Autoimmune hepatitis (AIH) is known to be a chronic inflammatory disease 
characterized by the presence of autoantibodies, high levels of transaminases, 
and hypergammaglobulinemia. AIH can be differentiated into types 1 and 2 
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according to serologically found autoantibodies. It is known that its development 
is multifactorial, being the genetic factor the main trigger. The aim of the present 
study was to evaluate biochemical parameters related to liver function in children 
and adolescents with HAI treated at a referral hospital. Thus, 19 patients treated 
at the Pediatric Hepatology department of the Onofre Lopes University Hospital 
(HUOL) were included. The aim of this study was to perform the biochemical 
evaluation from the collected blood, in order to evaluate the liver profile through 
the determination of enzyme activities. alanine aminotransferases (ALT), 
aspartate amino transferase (AST), gamma glutamyl transferase (GGT), alkaline 
phosphatase (FAL), and total direct and indirect bilirubin. Values above the 
reference range were observed for all parameters evaluated. Thus, it can be 
concluded that the liver profile of children and adolescents included in the present 
study was compatible with the expected for this population. 

 
 
Keywords: autoimmune hepatitis, vitamin D, liver profile 
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TÍTULO: Qualidade da água de uso agrícola e efeito da aplicação de ajuvantes 

Resumo 

 A água pode ser classificada de acordo com os teores de sais dissolvidos e 
recebe a denominação de água mole, média ou dura. Foi avaliado a qualidade 
da água por meio da análise da dureza, pH e condutividade elétrica; mapeado 
as áreas produtoras do Rio Grande do Norte através da qualidade da água para 
produção agrícola; avaliado o efeito de cinco doses crescentes de um produto 
contendo carbono orgânico derivado de ácidos flúvicos (leonadita), nitrogênio e 
potássio para redução da dureza da água. As doses seguiram a proporção de 
0,50, 100, 200 e 300 mL do produto para 100L de água.As análises foram feitas 
em triplicatas e realizadas antes e após a aplicação do produto. Constatou-se 
uma grande variação entre os pHs coletados sendo em sua maioria na faixa 
entre 6,40-7,60; para os valores de condutividade elétrica a maioria das amostras 
apresentaram resultados dentro da faixa ideal; em relação a dureza da água, 
houve variação entre os poços que foram coletadas as amostras onde variaram 
de água muito branda a água muito dura; observou-se que com o aumento das 
doses de K-tionic houve um aumento nos níveis de pH, CE e nos teores de K+, 
Ca2+, Mg2+ e na dureza da água analisada; o uso de adjuvantes é necessário 
para a melhor eficiência dos defensivos a serem utilizados; o produto K-tionic, 
nas doses avaliadas, não foi capaz de reduzir os níveis de CE e pH, nem a 
dureza da água analisada; o aumento das doses proporcionou elevação dos 
teores K+, Ca2+, Mg2+, Na+, Cl- e HCO3-. 
 
Palavras-chave: Dureza da água; Condutividade elétrica; Irrigação. 

TITLE: Agricultural water quality and effect of application of adjuvants 

Abstract 

Water can be classified according to the dissolved salt content and is called soft, 
medium or hard water. Water quality was evaluated by hardness, pH and 
electrical conductivity analysis; mapped the producing areas of Rio Grande do 
Norte through water quality for agricultural production; The effect of five 
increasing doses of a product containing organic carbon derived from fluvic acids 
(leonadite), nitrogen and potassium to reduce water hardness was evaluated. 
The doses followed the ratio of 0.50, 100, 200 and 300 mL of the product to 100L 
of water. The analyzes were done in triplicate and performed before and after the 
application of the product. It was found a great variation between the collected 
pHs being mostly in the range between 6.40-7.60; for the electrical conductivity 
values most samples presented results within the ideal range; Regarding the 
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hardness of the water, there was variation between the wells that were collected 
from the samples where they varied from very soft water to very hard water; It 
was observed that with increasing K-thionic doses there was an increase in pH, 
EC and K +, Ca2 +, Mg2 + levels and hardness of the analyzed water; the use of 
adjuvants is necessary for the best efficiency of the pesticides to be used; K-
thionic product, at the evaluated doses, was not able to reduce the CE and pH 
levels, nor the hardness of the analyzed water; The increase in doses resulted in 
an increase in K +, Ca2 +, Mg2 +, Na +, Cl- and HCO3-. 
 
Keywords: Water hardness; Electric conductivity; Irrigation. 
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TÍTULO: Caracterização da aquisição fonológica típica: segmental e silábica 

Resumo 

Introdução: A aquisição fonológica típica apresenta um perfil gradual, ou seja, há 
um padrão de sistema fonológico para cada idade, sendo que, aos 5 anos o 
sistema fonológico da criança deverá estar similar ao do adulto quando não 
fatores biológico, afetivos, neurológicos e ambientais alterados. Contudo, o 
conhecimento sobre o processo de aquisição da região nordeste, sobretudo, de 
Natal se faz necessário pois a maior parcela dos trabalhos científicos é com 
coletas da região sul e sudeste. Objetivo: caracterizar a aquisição típica a nível 
segmentar e silábico nas crianças residentes em Natal. Método: Aprovador no 
comitê de Ética em Pesquisa sob o número de parecer 3.366.535. A amostra 
totaliza um total de 28 crianças organizada em faixa etária entre 4:1 e 6:5, que 
não apresentam nenhum atraso no período de aquisição da linguagem, nem 
fatores neurológicos, psicológicos e miofuncionais alterados. Resultado: 
aquisição em posição silábica e segmental com períodos de domínio variando 
com a faixa etária, havendo maior domínio com o avanço da idade. Conclusão: 
Durante a aquisição há períodos de oscilações dos domínios segmentais e 
prosódicos, e não necessariamente isso está relacionado a uma aquisição 
fonológica atípica. 
 
Palavras-chave: Aquisição da Linguagem; Linguagem Infantil; Desenvolvimento 

Infantil; 

TITLE: Characterization of typical phonological acquisition: segmental and 

syllable 

Abstract 

Introduction: The typical phonological acquisition presents a gradual profile, that 
is, there is a phonological system pattern for each age, and at 5 years the child's 
phonological system should be similar to that of the adult when not biological, 
affective, neurological and environmental changes. However, knowledge about 
the acquisition process of the northeast region, especially Natal, is necessary 
because most of the scientific work is with collections from the south and 
southeast region. Objective: To characterize typical segmental and syllabic 
acquisition in children living in Natal. Method: Approver in the Research Ethics 
Committee under Opinion No. 3.366.535. The sample comprises a total of 28 
children, aged between 4: 1 and 6: 5, who have no delay in the language 
acquisition period, nor altered neurological, psychological and myofunctional 
factors. Result: acquisition in syllable and segmental position with domain periods 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 369 

 

varying with age, with greater domain with advancing age. Conclusion: During 
acquisition there are periods of oscillation of the segmental and prosodic 
domains, and this is not necessarily related to an atypical phonological acquisition 
 
Keywords: Language Acquisition; Children's language; Child development; 

Phonetic 
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TÍTULO: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA: CONSTRUÇÃO, VALIDAÇÃO 

DE CONTEÚDO E CLÍNICA DE PROTOCOLO ASSISTENCIAL 

Resumo 

 

Objetivo: Realizar a validação clínica de um protocolo para pacientes atendidos 
em serviço de tomografia computadorizada. Método: Estudo metodológico, 
quantitativo, que avaliou 100 pacientes no serviço de tomografia 
computadorizada. A coleta de dados foi realizada entre fevereiro e junho/2018, 
no Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal/Rio Grande do Norte. A análise 
ocorreu por meio do teste Kappa (K), considerando K ≥ 0,61, realizada por duas 
alunas de iniciação científica de enfermagem pelo CNPq. Resultados: Verificou-
se que as categorias e itens do protocolo atingiram de acordo com índice Kappa, 
um valor K ≥ 0,89, indicado como uma amostra quase perfeita. Observou-se que 
não houve a necessidade de readequação das categorias e itens devido à 
pertinência e adequabilidade após analise com embasamento cientifico ser 
considerada aceitável. Conclusão: A validação clínica permitiu um embasamento 
quanto a sua pertinência e aplicabilidade clínica, sendo finalizado com 4 
categorias e 61 itens. 

 
 
Palavras-chave: Tomografia. Segurança do Paciente. Enfermagem. Protocolos. 

TITLE: COMPUTED TOMOGRAPHY: CONSTRUCTION, CONTENT 

VALIDATION AND ASSISTANCE PROTOCOL CLINIC 

Abstract 

 

Objective: To carry out the clinical validation of a protocol for patients treated at 
the CT scanning service. Method: Methodological, quantitative study, which 
evaluated 100 patients in the CT scanning service. Data collection was performed 
between February and June / 2018, at the University Hospital Onofre Lopes, in 
Natal / Rio Grande do Norte. The analysis was performed using the Kappa (K) 
test, considering K ≥ 0.61, performed by two students of scientific initiation of 
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nursing by the CNPq. Results: It was verified that the categories and items of the 
protocol reached, according to the Kappa index, a K value ≥ 0,89, indicated as a 
near perfect sample. It was observed that there was no need for readjustment of 
the categories and items due to the relevance and adequacy after the 
scientifically based analysis was considered acceptable. Conclusion: Clinical 
validation allowed a basis on its pertinence and clinical applicability, being 
finalized with 4 categories and 61 items. 

 
 
Keywords: Tomography. Patient safety.nursin. Protocols. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO DE MARCADORES OSTEOGÉNICOS 

EM CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS HUMANAS TRATADAS COM 

AMOSTRAS RICAS EM POLISSACARÍDEOS SULFATADOS DE 

MACROALGAS MARINHAS 

Resumo 

A medicina regenerativa e a engenharia de tecidos são áreas de estudo que 
combinam o uso de células, biomateriais e moléculas bioativas que ofereçam 
vantagens aos tratamentos convencionais usados na regeneração óssea ou que 
atuem como coadjuvantes nesse processo. Nesse contexto, os polissacarídeos 
sulfatados (PSs) isolados de macroalgas marinhas têm mostrado atividades 
biológicas interessantes fazendo com que sejam bons candidatos para o 
desenvolvimento de novas terapias. Em particular, os PSs extraídos da alga 
marrom Fucus vesiculosus, comercializados na forma de Fucoidan pela Sigma, 
e subfrações obtidas por precipitação do mesmo, podem ser uma importante 
fonte de moléculas com atividade osteogênica. Em ensaios realizados 
anteriormente mostrou-se que a frações FUC1.0 e FUC0.5 induziram o acúmulo 
de cálcio na matriz extracelular e o aumento da atividade da fosfatase alcalina 
(ALP) em células tronco mesenquimais humanas isoladas da geleia de Wharton 
(CTMH-GW), em relação ao controle negativo. Dessa forma, no presente 
trabalho, queremos avaliar a expressão de marcadores osteogênicos nas 
CTMH-GW tratadas com essas amostras ricas em PSs. Para isto, quantificou-se 
a expressão de um dos marcadores iniciais da via de diferenciação osteogênica, 
da ALP, usando a reação em cadeia da polimerase em tempo real (qRT-PCR). 
Os resultados, entretanto, não foram conclusivos, indicando a necessidade de 
otimização do desenho experimental. 
 
Palavras-chave: Células-tronco, medicina regenerativa, algas marinhas, qRT-

PCR 

TITLE: EVALUATION OF THE EXPRESSION OF OSTEOGENIC MARKERS IN 

HUMAN MESENCHYMAL STEM CELLS TREATED WITH SULFATED 

POLYSACCHARIDES-CONTAINING SAMPLES FROM SEAWEEDS 

Abstract 
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The regenerative medicine and the tissue engineering combine the use of cells, 
biomaterials, and bioactive molecules in order to offer advantages to the 
conventional treatments used for tissue regeneration or act supporting the 
process. In this context, sulfated polysaccharides (SPs) isolated from seaweeds 
have demonstrated interesting biological activities, making these compounds 
good candidates for the development of new therapies. Particularly, the SPs 
extracted from the brown seaweed Fucus vesiculosus, commercialized as 
Fucoidan by Sigma and the subfractions obtained by its precipitation, may be an 
important source of molecules with osteogenic activity. In previous studies, the 
subfractions FUC 1.0 and FUC0.5 promoted the calcium accumulation in the 
extracellular matrix and increased the ALP activity in human mesenchymal stem 
cells from Wharton’s Jelly (MSC-WJ), comparing to the negative control. 
Therefore, the present work proposes to evaluate the expression of osteogenic 
markers in the MSC-WJ treated with the samples containing SPs. Thereunto, the 
expression of one initial marker for osteogenesis, the ALP was measured through 
the real time polymerase chain reaction (qRT-PCR). The results, however, were 
not conclusive, indicating the need of an optimization of the experimental design. 
 
Keywords: Stem cells, regenerative medicine, seaweeds, qRT-PCR 
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TÍTULO: Uma base de dados sobre a Mata Atlântica 

Resumo 

Muitos dos sistemas de classificação da vegetação brasileira foram baseados 
em observações da co-ocorrência de espécies e sua relação com diversos 
fatores ecológicos e abióticos. Mesmo com o avanço de pesquisas a respeito de 
padrões florísticos e fisionômicos da vegetação brasileira, ainda é preciso 
compilar essas informações. Dessa forma, a base de dados Caaporã reunirá o 
conhecimento existente sobre a distribuição das espécies nas comunidades em 
que foram amostradas tendo como objetivo descrever a apresentar essas 
comunidades incluindo dados de abundância, quando existentes, e também 
informações a respeito das localidades estudadas, permitindo análises 
importantes em uma segunda etapa. Apesar de ser o segundo maior complexo 
florestal da América do Sul, não existe até o momento um esquema de 
ecorregiões objetivo, com base na composição de espécies da flora da Mata 
Atlântica. Seu atual estado de conservação combinado as suas altas taxas de 
endemismo a qualificam como um dos principais hotspots da biodiversidade 
mundial e apontam para a urgência dos padrões de distribuição de espécies na 
Mata Atlântica e sobre a atuação dos fatores que influenciam essa distribuição, 
para oferecer um ponto de partida para o planejamento e a implementação de 
ações de conservação. 
 
Palavras-chave: base de dados, vegetação, fitogeografia, fisionomia, Mata 

Atlântica. 

TITLE: A database about the Atlantic Forest 

Abstract 

Many of the Brazilian vegetation classification systems were based on 
observations of the co-occurrence of species and their relation to various 
ecological and abiotic factors. Even with the advance of research on floristic and 
physiognomic patterns of Brazilian vegetation, it's necessary to compile this 
information. Thus, the Caaporã database will gather the existing knowledge 
about the distribution of species in the communities in which they were sampled, 
aiming to describe and presentare these communities including abundance data, 
when existing, and also information about the studied locations, allowing 
important analyzes in a second step. Despite being the second largest forest 
complex in South America, there's no objective ecoregion scheme, based on the 
composition of Atlantic Forest flora species yet. Its current state of conservation 
combined with its high rates of endemism qualify it as one of the main hotspots 
of world's biodiversity and point to the urgency of species distribution patterns in 
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the Atlantic Forest and the role of factors influencing this distribution, offering a 
starting point for the planning and implementation of conservation actions. 
 
Keywords: database, vegetation, physiognomic, Atlantic forest 
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TÍTULO: Avaliação da sobrevivência de bactérias lácticas probióticas 

microencapsuladas em condições similares as do estômago 

Resumo 

A microencapsulação é uma técnica muito promissora que pode ser aplicada 
para microrganismos probióticos a fim de garantir tanto a sua viabilidade ao 
serem adicionados em produtos, como também sua passagem pelo trato 
gastrointestinal. O objetivo deste trabalho foi avaliar a sobrevivência de bactérias 
probióticas (Bifidobacterium animalis ssp. Lactis e Lactobacillus acidophilus) 
livres e microencapsuladas, em uma solução tampão de pH ácido similar ao do 
estômago. Foi avaliada a sobrevivência das bactérias livres e 
microencapsuladas com e sem tratamento ácido. As bactérias livres 
apresentaram redução de 108 UFC/mL para 102 UFC/mL, enquanto que as 
bactérias microencapsuladas foram reduzidas de 108 UFC/mL para 106 
UFC/mL, após o tratamento ácido. 
 
Palavras-chave: microencapsulação, probiótico, sobrevivência, pH similar ao 

estômago 

TITLE: EVALUATION OF MICROENCAPSULATED PROBIOTIC LACTIC 

BACTERIA SURVIVAL IN SIMILAR CONDITIONS AS WITH THE STOMACH 

Abstract 

Microencapsulation is a very promising technique that can be applied to probiotic 
microorganisms in order to ensure its viability when added to products as well as 
throughout the gastrointestinal tract. Therefore, the objective of this study was to 
evaluate the survival rate of probiotic bacteria (Bifidobacterium animalis ssp. 
Lactis and Lactobacillus acidophilus) in their free and microencapsulated form 
under acid pH similar to stomach. The survival of free and microencapsulated 
bacteria form was evaluated with and without acid treatment, free form bacteria 
decreased from 108 CFU/mL to 102 CFU/mL, while microencapsulated bacteria 
decreased from 108 CFU/mL to 106 CFU/mL. 
 
Keywords: microencapsulation, probiotic, survival 
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TÍTULO: Análise dos mRNAs diferentemente expressos em pacientes com 

insuficiência cardíaca isquêmica 

Resumo 

A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome progressiva, caracterizada pela 
incapacidade do coração distribuir sangue suficiente para os demais tecidos do 
corpo. O infarto agudo do miocárdio é a principal causa da IC e a velocidade do 
estabelecimento da doença é diretamente proporcional ao tempo que o paciente 
leva entre o surgimento dos sintomas e o início do tratamento. O diagnóstico é 
realizado a partir dos sinais e sintomas, juntamente com o ecocardiograma, 
entretanto muitas vezes ele é feito quando a doença já está estabelecida e 
progredindo, pois há ausência de sinais e sintomas no início da IC em virtude 
dos mecanismos compensatórios desenvolvidos pelo organismo. Sendo assim, 
o estudo tem como objetivo avaliar a expressão de um painel gênico, bem como 
a influência epigenética sobre esses genes, em sangue periférico de pacientes 
com IC pós-infarto, em busca de uma melhor compreensão da fisiopatologia 
molecular dos estágios iniciais da IC, na tentativa de encontrar marcadores que 
possam auxiliar no monitoramento do desenvolvimento da IC após o infarto, 
possibilitando a adoção precoce do tratamento para conter a progressão da 
doença. A expressão gênica e de miRNAs está sendo analisada em sangue 
periférico de pacientes com IC através da técnica de PCR em tempo real na 
busca de moléculas diferentemente expressas. A obtenção de sangue periférico 
é uma técnica minimamente invasiva o que a torna atrativa para o monitoramento 
de pacientes. 

 
Palavras-chave: Insuficiência cardíaca. Expressão gênica. Marcadores. 

TITLE: Analysis of differently expressed mRNAs in patients with ischemic heart 

failure 

Abstract 

 

Heart failure (HF) is a progressive syndrome characterized by the inability of the 
heart to distribute enough blood to other body tissues. Acute myocardial infarction 
is the leading cause of heart failure and the speed of onset of the disease is 
directly proportional to the time the patient takes between symptom onset and 
treatment initiation. The diagnosis is made from the signs and symptoms along 
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with the echocardiogram, however it is often done when the disease is already 
established and progressing, because there are no signs and symptoms at the 
beginning of HF due to the compensatory mechanisms developed by the 
organism. Thus, the study aims to evaluate the expression of a gene panel, as 
well as the epigenetic influence on these genes, in peripheral blood of patients 
with postinfarction HF, seeking a better understanding of the molecular 
pathophysiology of the early stages of HF, in an attempt to find markers that may 
assist in monitoring the development of HF after infarction, enabling early 
adoption of treatment to curb disease progression. Gene and miRNA expression 
is being analyzed in peripheral blood of HF patients using real-time PCR for 
differently expressed molecules. Obtaining peripheral blood is a minimally 
invasive technique which makes it attractive for patient monitoring. 

 
 
Keywords: Heart failure. Gene expression. Markers. 
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TÍTULO: Estimativa da dose letal mediana (DL50) do extrato aquoso de 

Anacardium occidentale utilizando-se embriões de peixe-zebra como modelo 

experimental 

Resumo 

Objetivou-se neste estudo avaliar a embriotoxicidade do extrato aquoso do 
extrato de Anacardium occidentale, popularmente conhecido como cajueiro, 
através da análise da taxa de mortalidade de embriões de peixe zebra. Este 
animal foi escolhido como modelo para estudo, por apresentar grande 
similaridade genética com o ser humano, sendo um dos modelos mais eficazes 
e aceitos para o estudo de potenciais efeitos tóxicos de substâncias diversas 
sobre a saúde humana. Os ovos foram separados em três estágios, 
representativos de diferentes fases do desenvolvimento, em diferentes horas pós 
fecundação (hpf): 6 hpf, 12 hpf e 24 hpf; seguindo-se a determinação da dose 
letal mediana (DL50), exigida pelos órgãos regulamentadores para a condução 
de testes de toxicidade em peixe zebra. A seguir os ovos foram expostos a 
concentrações diferentes do extrato de A. occidentale: Grupo 1, Controle (n= 
334); Grupo 2 (n= 78), 5mg/10mL; Grupo 3 (n= 74), 20mg/10mL; Grupo 4 (n= 
150), 50mg/10mL; Grupo 5 (n= 102), 100 mg/10mL; Grupo 6 (n= 180), 150 
mg/10mL. Desse modo, foram estimadas a DL50 para os grupos de 6 hpf (1,89 
g/ml), 12 hpf (1,01 g/ml) e 24 hpf (0,12 g/ml). Tendo em vista que a DL50 fornece 
o perfil de toxicidade aguda da substância química ou extrato vegetal, os valores 
estimados para cada estágio permitem uma avaliação preliminar acerca da 
embriotoxicidade do extrato da casca do cajueiro sobre o peixe zebra e são de 
suma importância para o desenvolvimento de estudos de toxicidade crônica. 
 
Palavras-chave: Embriotoxicidade; Cajueiro; Extrato aquoso; Zebrafish. 

TITLE: Estimation of median lethal dose (LD50) of aqueous extract of 

Anacardium occidentale using zebrafish embryos as experimental model 

Abstract 
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This study aimed to evaluate the embryotoxicity of the cashew tree bark aqueous 
extract, Anacardium occidentale, by analyzing the mortality rate of zebrafish 
embryos. This animal was chosen as a model for study due to its great genetic 
similarity with humans, being one of the most effective and accepted models for 
the study of potential toxic effects of various substances on human health. Eggs 
were separated into three stages, representative of different developmental 
stages, at different hours after fertilization (hpf): 6 hpf, 12 hpf and 24 hpf; followed 
by the determination of the median lethal dose (LD50) required by regulatory 
agencies for conducting zebrafish’ toxicity tests. The eggs were then exposed to 
different concentrations of A. occidentale tree bark aquous extract: Group 1, 
Control (n = 334); Group 2 (n = 78), 5mg / 10mL; Group 3 (n = 74), 20mg / 10mL; 
Group 4 (n = 150), 50mg / 10mL; Group 5 (n = 102), 100 mg / 10mL; Group 6 (n 
= 180), 150 mg / 10mL. Thus, LD50 was estimated for the 6 hpf (1,89 g/ml), 12 
hpf (1,01 g/ml) e 24 hpf (0,12 g/ml) groups. As the LD50 provides the acute 
toxicity profile of the chemical or plant extract, the estimated values for each stage 
allows a preliminary evaluation on the embryotoxicity of the cashew tree bark 
extract, and are of great importance for the development of chronic toxicity 
studies. 

 
 
Keywords: Embryotoxicity; Cashew tree; Aqueous extract; Zebrafish 
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TÍTULO: Capacidade funcional de indivíduos com doenças cardiovasculares 

segundo os testes de campo: teste de caminhada de seis minutos (TC6’) e teste 

de caminhada incremental (TCI). 

Resumo 

Introdução: Os testes de campo como, teste de caminhada dos seis minutos 
(TC6’) e teste de caminhada incremental (TCI), tem ganhado cada vez mais 
relevância nas avaliações fisioterapêuticas, bem como na triagem para que estes 
indivíduos façam parte de Programas de Reabilitação Cardíaca. Objetivo: avaliar 
a capacidade funcional de indivíduos com doenças cardiovasculares, segundo 
os testes de campo, teste de caminhada de seis minutos e teste de caminhada 
incremental. Métodos: Trata-se de um estudo observacional analítico 
transversal, que foi desenvolvido no Laboratório de Motricidade e Fisiologia 
Humana da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA)/Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. A estatística descritiva foi realizada através de 
frequências absolutas e relativas. Resultados: Foram avaliados 42 indivíduos, 
onde 6 do sexo masculino (14,28%), e 36 do sexo feminino (85,71%), com idade 
média de 57 anos. O teste de caminhada de seis minutos apresentou média da 
distância percorrida de 442,13 m, distância prevista média de 525,87m e 
porcentagem da distância prevista média de 83,6%. O teste incremental da 
caminhada apresentou média da distância percorrida de 252,73m e o estagio 
máximo alcançado na média de 4,07%. Conclusão: Os testes TC6’ e TCI 
apresentaram distância percorrida semelhante, e os indivíduos apresentaram 
boa qualidade da capacidade funcional. 

 
Palavras-chave: Doenças cardiovasculares; Fisioterapia; Reabilitação. 

TITLE: Functional capacity of individuals with cardiovascular disease according 

to field tests: six-minute walk test (6MWT) and incremental walk test (ICT). 

Abstract 

Introduction: Field tests as the six-minute walk test (6MWT) and incremental 
walking test (IWT) have become increasingly relevant in physical therapy 
evaluations, as well as screening for these individuals to be part of cardiac 
rehabilitation. Aim: To assess cardiovascular functional capacity with field test, 
six-minute walk test and incremental walk test. Methods: This is an observational 
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cross-sectional study, which was developed at the Laboratório de Motricidade e 
Fisiologia Humana na Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi 
(FACISA)/UFRN. Descriptive statistics were performed using absolute and 
relative frequencies. Results: Forty-two individuals were evaluated, 6 males 
(14.28%) and 36 females (85.71%), with a mean age of 57 years. The distance 
of 6MWT was 442.13 m, which is the average of 525.87 m as reference values, 
being 83.6% of functional capacity. The incremental test’ distance performed was 
252.73 m and reached the average of 4.07 % stage. Conclusion: The 6MWT and 
IWT showed similar distances, and the tests present good quality of functional 
capacity. 

 
Keywords: Cardiovascular Diseases, Physical Therapy Specialty, Rehabilitation. 
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TÍTULO: Sphaeridia Linnaniemi, 1912 (Collembola, Symphypleona, 

Sminthurididae) em área urbana de Mata Atlântica do Rio Grande do Norte 

Resumo 

 

Os Symphypleona apresentam fusão de grande parte dos segmentos torácicos 
e abdominais, para a formação do tronco e possuem antenas mais longas que a 
cabeça. A família Sminthurididae se diferencia das outras devido a modificações 
nos segmentos antenais II e III dos machos, que incluem espinhos e outras 
estruturas que em conjunto formam “clásperes” utilizados no comportamento de 
corte. O objetivo deste trabalho foi inventariar, identificar e descrever a fauna de 
Sphaeridia em um fragmento de Mata Atlântica urbano no Rio Grande do Norte, 
no intuito de compreender mais sobre os colêmbolos e permitir a identificação 
correta de espécies crípticas e complexos de espécies. As coletas foram 
realizadas no campus central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), em um fragmento de Mata Atlântica, onde foram encontradas duas 
espécies de Sphaeridia já descritas: Sphaeridia cardosi Arlé e Sphaeridia 
biniserrata (Salmon) sensu Massoud & Delamare-Deboutteville, sendo os 
primeiros registros destas para o Rio Grande do Norte, nas quais foram 
redescritas a partir de suas características em comparação com outras espécies 
da Mata Atlântica. Também foi descrita uma nova espécie de Sphaeridia, que 
possui um par de espinhos pós-antenais, característica única em todo o gênero. 
Sphaeridia sp. nov. é a vigésima segunda espécie do gênero registrada para o 
Brasil. 

 
 
Palavras-chave: Fauna de solo. Nova espécie. Região Neotropical. Taxonomia. 

TITLE: Sphaeridia Linnaniemi, 1912 (Collembola, Symphypleona, 

Sminthurididae) in an urban area of the Atlantic Forest of Rio Grande do Norte. 

Abstract 

 

Symphypleona species present most of the thoracic and abdominal segments 
fused to each other and show longer antennae when compared to head length. 
The Sminthurididae differs from all other families due to modifications on antennal 
segments II and III of males, which include spines and other structures which 
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together form a "clasper" used in mating behavior. The main objective of this 
study was to sample, identify and describe Sphaeridia taxa in a fragment of urban 
Atlantic Forest in Rio Grande do Norte State, in order to understand more about 
the Collembola fauna, allowing the correct identification of cryptic and complex 
species. The collections were performed at the central campus of Federal 
University of Rio Grande do Norte (UFRN), in an Atlantic Forest fragment, where 
two species of Sphaeridia already described were found: Sphaeridia cardosi Arlé 
and Sphaeridia biniserrata (Salmon) sensu Massoud & Delamare-Deboutteville. 
This is the first records of these species for Rio Grande do Norte, and both were 
redescribed. A new species of Sphaeridia has also been described, which bears 
a pair of post antennal spines, unique in all genus. Sphaeridia sp. nov. is the 
twenty-second species of the genus recorded in Brazil. 

 
 
Keywords: Fauna of soil. New species. Neotropical region. Taxonomy. 
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA EMULSIONADO A BASE DE 

ÓLEO DE LINHAÇA (Liniun usitatissimun) PARA O TRATAMENTO DE LESÕES 

CUTÂNEAS. 

Resumo 

O óleo de linhaça (Linum usitatissimum) é uma mistura de ácidos graxos poli-
insaturados usado para tratar lesões cutâneas crônicas e de difícil cicatrização. 
Contudo, suas características físico-químicas e organolépticas dificultam a 
utilização in natura por sua baixa estabilidade, forte odor e espalhabilidade, 
sendo então os sistemas emulsionados um importante meio para sua veiculação, 
pois aumentam a estabilidade, mascaram o odor e melhoram a adesão do óleo, 
mas antes de seu desenvolvimento é necessária a determinação do equilíbrio 
hidrofílico-lipofílico requerido (EHLr) por este óleo. Assim, este trabalho 
apresenta como objetivo a determinação do EHLr pelo óleo para produção de 
um sistema emulsionado destinado ao tratamento de lesões da pele. O EHLr foi 
definido pela obtenção de diferentes sistemas dispersos que tiveram seu EHL 
entre 4,5 e 14,5 com composição básica de água purificada, óleo de linhaça e 
tensoativos e homogeneização em Ultra-Turrax® à 13.000 rpm/10 minutos, 
tendo sua caracterização (pH, condutividade, índice de cremagem, tamanho de 
gotícula e índice de polidispersão (PdI)) avaliados por 120 dias. Ademais, o 
diagrama de fases ternário foi construído pela técnica de titulação com água e 
os pontos caracterizados visualmente, sendo o sistema emulsionado de melhor 
resultado na estabilidade o de EHLr 13,6, apresentando diâmetro de gotícula 
médio de 137,9 ± 5 nm, PdI 0,37 ± 0,01, pH 4,7 ± 0,9, condutividade 82,01 ± 
65,29 µS/cm e índice de cremagem 2,0% ± 0,2%. 
 
Palavras-chave: EHLr. Diagrama de fases pseudoternário. Óleo de linhaça 

TITLE: DEVELOPMENT OF A LINSEED OIL-BASED EMULSIFIED SYSTEM 

(Liniun usitatissimun) FOR THE TREATMENT OF CUTANEOUS LESIONS 

Abstract 

Linseed oil (Linum usitatissimum) is a mixture of poly-unsaturated fatty acids 
used to treat chronic and difficult to heal skin lesions. However, its 
physicochemical and organoleptic characteristics hinder the use in Natura due to 
its low stability, strong odor and poor spreadability, and the emulsified systems 
are an important means for its delivery, as they increase the Stability, mask the 
odor and improve the adhesion of the oil, but before its development it is 
necessary to determine the required hydrophilic-lipophilic balance (EHLr) by this 
oil. Thus, this study aims to determine the EHLr by oil for the production of an 
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emulsified system intended for the treatment of skin lesions. The EHLr was 
defined from the obtaining of different dispersed systems that had their EHL 
between 4.5 and 14.5 with basic composition of purified water, linseed oil and 
surfactants and homogenization in Ultra-Turrax® at 13,000 RPM/10 minutes, and 
its characterization (pH, conductivity, creimage index, droplet size and 
polydispersion index (PDI)) were evaluated for 120 days. Furthermore, the 
ternary phase diagram was built by titration technique with water and featured 
points visually, being emulsified system of better results on the stability of EHLr 
13.6, showing average 137.9 droplet diameter ± 5 nm, PDI 0.37 ± 0.01, pH 4.7 ± 
0.9, 82.01 ± 65.29 conductivity µS/cm and cremagem index 2.0% ± 0.2%. 
 
Keywords: HLBr. Pseudoternary phase diagram. Linseed oil. 
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TÍTULO: Análise da extensão das lesões coronárias de pacientes submetidos a 

cinecoronariografia no Hospital Universitário Onofre Lopes. 

Resumo 

Dentre os parâmetros clinico/laboratoriais avaliados, os fatores de risco glicemia 
e idade, são fortemente associados ao risco das doenças 
cardiovasculares(DCV). Estudo buscou associação que existe entre variantes 
clínicos/laboratorial com a extensão das lesões coronarianas em pacientes 
submetidos à cinecoronariografia (cateterismo), no setor de hemodinâmica do 
Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). Neste trabalho, objetivou-se 
investigar o perfil sérico de acordo com a extensão da lesão da artéria coronária. 
Foram selecionados pacientes com doença arterial coronariana(n=177), idade 
entre 30 e 74 anos e submetidos a angiografia coronária eletiva. A extensão da 
lesão coronária foi avaliada pelo índice de Friesinger, o qual foi dividido em três 
categorias: 0-4, 5-9 e 10-15. A avaliação da extensão da lesão coronária mostrou 
que 50,8% (n=90) dos pacientes apresentaram menor grau de lesão da artéria 
coronária(grupo 0-4). Este grupo apresentou menores níveis de idade e glicose 
em comparação com os grupos com maior índice de Friesinger (p<0,05). Outras 
variáveis laboratoriais e clínicas foram semelhantes entre os grupos(p>0,05). 
Portanto, Elevada porcentagem dos pacientes submetidos ao cateterismo não 
apresentaram lesão coronariana, cerca de 26%, o que ressalta a necessidade 
de buscar marcadores de diagnostico não invasivo. Além disso, entre os 
parâmetros clínicos/laboratoriais avaliados, os fatores de risco glicemia e idade, 
são fortemente associados com a severidade das DCV. 
 
Palavras-chave: doença cardiovascular;lesão coronariana;variantes 

clinico/laboratoral 

TITLE: ANALYSIS OF EXTENSION OF CORONARY INJURIES IN PATIENTS 

SUBMITTED TO CINECORONARIOGRAPHY AT ONOFRE LOPES 

UNIVERSITY HOSPITAL. 

Abstract 

Among the clinical / laboratory parameters evaluated, the risk factors glycemia 
and age are strongly associated with the risk of cardiovascular disease. This 
study sought an association between clinical / laboratory variants and the extent 
of coronary lesions in patients submitted to cinecoronariography (catheterization) 
in the hemodynamics department of the Onofre Lopes University Hospital 
(HUOL). This study aimed to investigate the serum profile according to the extent 
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of coronary artery injury. We selected patients with coronary artery disease (n = 
177), aged between 30 and 74 years and undergoing elective coronary 
angiography. The extent of the coronary lesion was assessed by the Friesinger 
index, which was divided into three categories: 0-4, 5-9 and 10-15. The evaluation 
of the extent of a coronary lesion showed that 50.8% (n = 90) of the patients had 
a lower degree of coronary artery injury (group 0-4). This group had lower age 
and glucose levels compared to the groups with higher Friesinger index (p <0.05). 
Other laboratories and clinical variables were similar between groups (p> 0.05). 
Therefore, a high percentage of patients undergoing catheterization did not a 
present coronary lesion, about 26%, which highlights the need to look for 
noninvasive diagnostic markers. In addition, among the clinical / laboratory 
parameters evaluated, the risk factors blood glucose and age are strongly 
associated with the severity of the cardiovascular disease. 
 
Keywords: cardiovascular disease; coronary lesion; clinical /laboratory variant 
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TÍTULO: Efeito da fração de lixiviação na morfologia do sorgo irrigado com água 

salina e submetido a adubação orgânica 

Resumo 

 

O presente trabalho descreve uma pesquisa experimental realizada na casa de 
vegetação, localizada na Escola Agrícola de Jundiaí – Unidade Acadêmica 
Especializada em Ciências Agrárias, pertencente à Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, no município de Macaíba – RN. A pesquisa teve como objetivo 
principal avaliar o desempenho no sorgo cv. BRS Ponta Negra, através das 
aplicações de frações de lixiviação e adubação com esterco bovino, pelo fato da 
alta salinidade no solo, dessa forma a análise realizada com a finalidade de 
reduzir os efeitos da salinidade de água de irrigação. Aos sessenta dias após a 
semeadura, foi realizado a coleta do experimento, sendo estimada a área foliar 
das plantas, bem como o peso fresco dos limbos foliares, colmos + bainhas e 
sistema radicular. Portanto, contatou-se que, as variáveis analisadas não foram 
influenciadas pelos tratamentos aplicados. 

 
 
Palavras-chave: Sorgo; salinidade no solo; esterco bovino. 

TITLE: Effect of leaching fraction on the morphology of sorghum irrigated with 

saline water and submitted to organic fertilization. 

Abstract 

The present work describes an experimental research carried out in the 
greenhouse, located at the Jundiaí Agricultural School - Specialized Academic 
Unit in Agrarian Sciences, belonging to the Federal University of Rio Grande do 
Norte, in Macaíba - RN. The main objective of the research was to evaluate the 
performance in sorghum cv. BRS Ponta Negra, through the application of 
leaching fractions and fertilization with cattle manure, due to the high salinity in 
the soil, thus the analysis performed with the purpose of reducing the effects of 
salinity of irrigation water. Sixty days after sowing, the experiment was collected 
and the leaf area of the plants was estimated, as well as the fresh weight of the 
leaf limbs, stems + sheaths and root system. Therefore, it was found that the 
analyzed variables were not influenced by the applied treatments. 
 
Keywords: Sorghum; salinity in the sol; bovine manure. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICA, FUNCIONAL E OBJETIVA DO EQUILÍBRIO 

CORPORAL: RELATO DE CASOS 

Resumo 

 

Introdução: A tontura é uma das principais queixas relatadas por adultos e 
idosos, compromete o equilíbrio corporal e aumenta o risco de quedas. Objetivo: 
Descrever os achados da avaliação clínica e funcional do equilíbrio corporal, bem 
como relacionar com resultados objetivos do Vídeo Head Impulse Test (vHIT). 
Método: Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, número CAAE 
91408518.8.0000.5292, caracterizado como série de relato de casos de caráter 
descritivo. Participaram da pesquisa cinco indivíduos de ambos os sexos. 
Aplicado o Activities-specific Balance Confidance Scale (ABC Scale), Dynamic 
Gait Index (DGI), avaliação clínica do equilíbrio e realizado exame vHIT. 
Resultados: A amostra caracterizou-se por 80% sexo feminino e 20% sexo 
masculino, média de 63,4 anos, diagnóstico prevalente de tontura postural 
perceptual persistente e hipertensão arterial sistêmica como comorbidade 
prevalente. A média do DGI foi de 21,4 e ABC Scale de 41,13%, encontrou-se 
maiores alterações nas provas de Romberg sensibilizado e Passos de Fukuda, 
com olhos fechados. No vHIT, 100% dos indivíduos apresentaram hipofunção 
vestibular, 60% bilateral e 40% unilateral. Conclusão: Conclui-se que, houve 
predomínio de alterações nos testes de avaliação clínica e questionários 
aplicados, confirmadas pela prevalência da hipofunção vestibular dos canais 
semicirculares posterior direito e anterior esquerdo, bem como assimetria 
destes, detectados no vHIT. 

 
 

 
Palavras-chave: Tontura. Equilíbrio. Avaliação. 

TITLE: CLINICAL, FUNCTIONAL AND OBJECTIVE ASSESSMENT OF BODY 

BALANCE: CASE REPORT 

Abstract 

Introduction: Dizziness is one of the main complaints reported by adults and the 
elderly, compromises body balance and increases the risk of falls. Objective: To 
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describe the findings of clinical and functional assessment of body balance, as 
well as to relate to objective results from the Video Head Impulse Test 
(vHIT). Method: Study approved by the Research Ethics Committee, number 
CAAE 91408518.8.0000.5292, characterized as a descriptive case report series. 
Five individuals of both sexes participated in the research. Applied the Activities-
specific Balance Confidence Scale (ABC Scale), Dynamic Gait Index (DGI), 
clinical balance assessment and vHIT examination. Results: The sample was 
characterized by 80% female and 20% male, average of 63.4 years, prevalent 
diagnosis of persistent perceptual postural dizziness and systemic arterial 
hypertension as prevalent comorbidity. The mean DGI was 21.4 and ABC Scale 
41.13%. We found major alterations in the sensitized Romberg tests and Fukuda 
Steps with eyes closed. In vHIT, 100% of the individuals presented vestibular 
hypofunction, 60% bilateral and 40% unilateral. Conclusion: It was concluded that 
there was a predominance of alterations in the clinical evaluation tests and 
applied questionnaires, confirmed by the prevalence of vestibular hypofunction 
of the right and left anterior posterior semicircular canals, as well as their 
asymmetry, detected in vHIT. 

 
Keywords: Dizziness. Balance. Evaluation. 
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TÍTULO: EQUILÍBRIO CORPORAL DE IDOSOS COM DOENÇA DE 

ALZHEIMER: ANÁLISE COMPARATIVA NAS FASES LEVE E MODERADA 

Resumo 

Introdução: Devido ao déficit cognitivo e de funções executivas, idosos com 
Doença de Alzheimer (DA) podem apresentar diminuição de equilíbrio corporal 
e tendência para o declínio da mobilidade e quedas, para tanto, objetiva-se 
comparar dados do Equilíbrio Corporal (EC) entre idosos com DA. Métodos: 
Foram avaliados idosos, de ambos os sexos, a partir de 60 anos, por meio de 
dados clínicos das fases leve (CDR1) e moderada (CDR2). O estudo foi 
aprovado pelo CEP (número 2.772.429) da instituição. Utilizou-se para avaliação 
do EC o Timed Up and Go Test (TUGT) e o Teste de Interação Sensorial, com 
suas variáveis comparadas entre os grupos CDR1 e CDR2 por meio dos testes 
Qui-quadrado ou Exato de Fisher e Mann-Whitney, p<0,05. Resultados: Avaliou-
se 40 idosos com provável DA, com tempo de diagnóstico 2,50±3,66, média 
etária 80,50±6,39, sendo 65% do grupo CDR1 e 35% CDR2. Houve diferença 
significante entre os grupos CDR1 e CDR2 e tempo (anos) da doença, TUGT 
simples tempo e TUGT cognitivo tempo (p<0,05). Para as variáveis 
mencionadas, foram maiores os valores no grupo CDR2. Não houve diferença 
significativa entre os grupos e as condições de interação sensorial (p>0,05). 
Conclusão: Com esse estudo conclui-se que o declínio da função cognitiva 
interfere no equilíbrio corporal dinâmico e na capacidade funcional dos idosos, 
sendo importante o direcionamento de estratégias preventivas e reabilitadoras a 
fim de retardar os comprometimentos funcionais oriundos da Doença de 
Alzheimer. 
 
Palavras-chave: Doença de Alzheimer, Equilíbrio Postural, Saúde do Idoso 

TITLE: Body Balance in Elderly people with Alzheimer's Disease: Comparative 

analysis of the light and moderate stages 

Abstract 

Introduction: Due to cognitive deficit and executive functions, elderly with 
Alzheimer's Disease (AD) may present decreased body balance and a tendency 
to decline mobility and falls. We aim to compare Body Balance (BB) data among 
elderly with AD. Methods: Elderly subjects, both men and women older than 60, 
were evaluated based on clinical data, light stage (CDR1) and moderate (CDR2). 
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The study was approved by the CEP (number 2,772,429) of the institution. The 
instruments used for BB evaluation were the Timed Up and Go Test (TUGT) and 
the Test of Sensory Interaction. The BB variables were compared between the 
light (CDR1) and moderate (CDR2) groups by Chi-Square or Fisher's Exact and 
Mann-Whitney tests, p <0.05. Results: A total of 40 elderly patients with probable 
AD, with diagnosis time 2.50±3.66, mean age 80.50±6.39, 65% of the CDR1 
group and 35% of the CDR2 group were evaluated. There was significant 
difference between the CDR1 and CDR2 groups and time (years) of the disease, 
simple TUG time and cognitive TUG time (p<0.05). For those mentioned 
variables, the values in the CDR2 group were higher. There was no significant 
difference between the groups and the conditions of sensory interaction (p> 
0.05). Conclusion: The decline of cognitive function interferes with the dynamic 
body balance and functional capacity of the elderly, and it is important to guide 
preventive and rehabilitative strategies in order to delay the funcfunctional 
impairment of Alzheimer's disease. 
 
Keywords: Alzheimer Disease, Postural Balance, Health of the Elderly. 
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TÍTULO: Avaliação da excreção urinária de zinco e uso de medicamentos em 

pacientes com insuficiência cardíaca 

Resumo 

 

A pesquisa avaliou a excreção de zinco na urina e sua relação com o uso de 
medicamentos diuréticos em pacientes com IC. Foram coletados dados 
sociobiodemográficos, clínicos e nutricionais de 46 pacientes, adultos e idosos, 
ambos os sexos, diagnosticados com IC. As análises de zinco na urina foram 
determinadas por espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado 
(ICP-MS). A ingestão dietética de zinco foi avaliada por meio de recordatórios de 
24h. Os pacientes foram distribuídos em grupos: monoterapia diurética e terapia 
combinada. Para a comparação das variáveis entre os grupos utilizou-se os 
testes Mann–Whitney ou teste de Fisher, quando apropriado. Os resultados 
apontam predominância do sexo masculino (72%), com excesso de peso (57%). 
Quanto aos aspectos clínicos, 63% foram classificados com classe funcional I/II, 
fração de ejeção do ventrículo esquerdo reduzida em 65% e taxa de filtração 
glomerular >60mL/min/1.73m2 em 73%. Já na excreção de zinco na urina, 
verificou-se mediana total de 357,61µg/24h (212,98 – 509,59 µg/24h), porém 
sem significância estatística (p=0,11) e 80% dos pacientes com excreção de 
zinco abaixo de 600µg/24h, com diferença significantemente maior no grupo em 
uso de terapia combinada (p=0,03). A mediana total de ingestão de zinco foi de 
7,75 mg/dia (6,31 – 9,46mg/dia), sem diferença estatística (p=0,26). A maioria 
apresentou ingestão de zinco abaixo do recomendado, e zincúria 
significantemente menor naqueles em uso de terapia combinada. 

 
 
Palavras-chave: Insuficiência Cardíaca. Zinco. Diuréticos. 

TITLE: ASSESSMENT OF URINARY ZINC EXCRETION AND USE OF DRUGS 

IN PATIENTS WITH HEART FAILURE 

Abstract 
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The research evaluated the excretion of zinc in urine and its relationship with the 
use of diuretic drugs in patients with HF. Socio-demographic, clinical and 
nutritional data were collected from 46 adult and elderly patients, both sexes, 
diagnosed with HF. Urine zinc analyzes were determined by inductively coupled 
plasma mass spectrometry (ICP-MS). Dietary zinc intake was assessed by 24-
hour recalls. The patients were divided into groups: diuretic monotherapy and 
combined therapy. To compare variables between groups, we used the Mann – 
Whitney test or Fisher's test, when appropriate. The results indicate a 
predominance of males (72%), overweight (57%). Regarding clinical aspects, 
63% were classified as functional class I / II, left ventricular ejection fraction 
reduced by 65% and glomerular filtration rate >60mL/min/1.73m2 by 73%. As for 
urinary zinc excretion, there was a total median of 357,61 µg/24h (212,98 – 
509,59 µg/24h), but without statistical significance (p=0,11) and 80% of patients 
with excretion zinc levels below 600µg/24h, with a significantly greater difference 
in the group on combination therapy (p=0,03). The median total zinc intake was 
7,75 mg/day (6,31 – 9,46 mg/day), with no statistical difference (p=0,26). Most 
had lower than recommended zinc intake, and significantly lower zincuria in those 
on combination therapy. 
 
Keywords: Heart failure. Zinc. Diuretics. 
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TÍTULO: ALTERAÇÕES DE DEGLUTIÇÃO EM IDOSOS. 

Resumo 

Introdução: Com o envelhecimento, o organismo é submetido a alterações 
fisiológicas nas estruturas e funções do sistema estomatognático, principalmente 
na deglutição. Este estudo tem como objetivo verificar alterações de deglutição 
em idosos da comunidade. Método: Trata-se de um estudo do tipo 
observacional, exploratório, transversal, de caráter descritivo. A amostra foi 
constituída de 78 idosos de ambos os sexos, com idade ≥60 anos. Para esse 
estudo foram coletados dados através de questionário de rastreamento para 
disfagia em idosos (RaDI) e avaliação clínica da deglutição de sólido e líquido. 
Para análise de dados, foi aplicada estatística descritiva. Resultados:14,1% da 
amostra apresentou diagnóstico positivo de disfagia orofaríngea pelo 
RaDI.96,2% apresentaram contração periorbicular leve na deglutição de líquidos 
e 79,5% em sólidos. Movimentos de cabeça e outras partes do corpo 
apresentaram pouca incidência, de 5,1% e 7,7% em sólidos e líquidos, 
respectivamente. Não foram observados engasgos ou deglutições múltiplas. 
Conclusão: houve pouca frequência de alterações de deglutição sobre a 
amostra desta pesquisa. Alteração do comportamento dos lábios durante a 
deglutição incidiu sobre a maior parte dos idosos da amostra. Os idosos 
diagnosticados com disfagia orofaríngea pelo RaDI foram encaminhados para 
confirmação diagnóstica. 
 
Palavras-chave: Envelhecimento. Deglutição. Transtornos de deglutição. Idoso. 

TITLE: SWALLOWING DISORDERS IN ELDERLY 

Abstract 

Introduction: with aging, the organism is subjected to physiological changes in 
the structures and functions of the stomatognathic system, especially in 
swallowing. This study aims to verify swallowing disorders in community-dwelling 
elderly. Method: This is an observational, exploratory, cross-sectional, 
descriptive study. The sample consisted of 78 elders of both sexes, aged ≥ 60. 
The data for this study were collected through a self-reported questionnaire 
screening for oropharyngeal dysphagia in older people (RaDI) and clinical 
evaluation of solid and liquid swallowing. For data analysis, descriptive statistics 
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was applied. Results: 14,1% of the sample presented positive diagnosis of 
oropharyngeal dysphagia by the RaDI. 96,2% presented with lightly contraction 
of the orbicularis oris during swallowing of liquid and 79,5% in solid. Movement 
of the head and other parts of the body presented little incidence, of 5,1% and 
7,7% in solid and liquid, respectively. There were no case of choking or multiple 
swallows. Conclusion: there were little frequency on swallowing disorders 
among this study sample. Disorders of lips behavior during swallowing were 
present in the most part of the sample. The elderly diagnosed with oropharyngeal 
dysphagia were referred for diagnostic confirmation. 

 
Keywords: Aging. Swallowing. Swallowing disorders. Elderly. 
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TÍTULO: Conhecimento dos cirurgiões-dentistas atuantes no município de Natal 

sobre os aspectos legais que envolvem a utilização de dentes humanos 

extraídos. 

Resumo 

 

Introdução: O funcionamento de um Banco de Dentes Humanos (BDH) é uma 
das formas de se garantir a procedência dos elementos dentários utilizados pelos 
estudantes de graduação e pós-graduação em Odontologia em suas atividades 
de ensino e pesquisa, assegurando o cumprimento dos aspectos éticos e legais 
de conformidade com a lei nº 9434 assim como propicionar uma adequada 
manipulação e descarte desses dentes dentro dos preceitos da biossegurança. 
Objetivo: Averiguar o conhecimento dos cirurgiões-dentistas atuantes no estado 
do Rio Grande do Norte acerca dos aspectos éticos e legais envolvidos na 
manipulação e descarte de elementos dentários humanos extraídos com vistas 
a implantação de um Banco de Dentes na UFRN. Metodologia: Para a avaliação, 
um questionário semiestruturado será enviado para os cirurgiões-dentistas 
cadastrados no CRO e atuantes no município de Natal/RN, através do e-mail na 
plataforma Google Formulários. Será tentado um 2º e 3º reenvio caso se obtenha 
uma taxa de resposta menor do que 30%, quando então será feita uma 
abordagem presencial. Nesse caso, uma amostra será calculada tomando como 
base a totalidade dos cirurgiões-dentistas. A análise dos dados será realizada 
por meio de estatística descritiva através da distribuição absoluta e percentual. 
Resultados: Até julho de 2019 foi obtido 193 respostas. Foi solicitado ao CRO/RN 
um 3º reenvio do questionário e o Plano de Trabalho foi renovado por mais 1 ano 
a fim de obter a taxa de respostas esperada. 

 
 
Palavras-chave: Obtenção de Tecidos e Órgãos, Ética, Dente. 

TITLE: Knowledge of dentists operating in the city of Natal about the legal aspects 

involving the use of extracted human teeth. 

Abstract 

Introduction: The operation of a Human Teeth Bank (HTB) is one of the ways to 
ensure the origin of the dental elements used by undergraduate and graduate 
students in dentistry in their teaching and research activities, ensuring 
compliance with ethical and legal aspects according to law nº 9434 as well as 
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providing proper handling and disposal of these teeth within the precepts of 
biosafety. Objective: To investigate the knowledge of dental surgeons operating 
in the state of Rio Grande do Norte about the ethical and legal aspects involved 
in the manipulation and disposal of extracted human dental elements with a view 
to the implantation of a Teeth Bank at UFRN. Methodology: For the evaluation, a 
semi-structured questionnaire will be sent to dentists registered at the CRO and 
operating in the city of Natal/ RN, through e-mail on Google Forms platform. A 
2nd and 3rd referral will be attempted if a response rate of less than 30% is 
obtained, then a face-to-face approach will be taken. In this case, a sample will 
be calculated based on all dentists. Data analysis will be performed using 
descriptive statistics through absolute and percentage distribution. Results: Until 
July 2019, 193 answers were obtained. The CRO/ RN was asked for a third 
resubmission of the questionnaire and the Work Plan was renewed for a further 
1 year to obtain the expected response rate. 
 
Keywords: Tissue and Organ Procurement , Ethics, Teeth. 
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TÍTULO: Sons da Caatinga: Testando a Hipótese do Nicho Acústico 

Resumo 

O som é um dos principais veículos de comunicação utilizado pelos animais. O 
espaço acústico pode ser considerado como um recurso ecológico finito, sujeito 
à competição pelas espécies que partilham do mesmo habitat. Nesse contexto, 
a Hipótese de Nicho Acústico (HNA) prediz que as espécies evitam emitir sinais 
sonoros ao mesmo tempo ou frequência, de forma a minimizar a sobreposição 
de sons. O objetivo geral deste trabalho foi testar a Hipótese de Nicho Acústico, 
verificando a existência de partição temporal e espectral quando os animais 
estão emitindo sinais sonoros, e também a diferença de sazonalidade na 
dinâmica de partição de nicho acústico. A coleta de dados foi realizada em uma 
área de Caatinga, que possui forte sazonalidade, com estações seca e chuvosa 
bem marcadas. Utilizamos dados de 3 dias não consecutivos de amostragem em 
cada estação, em um esquema de subamostragem de 1 minuto a cada 15 
minutos de gravação. Os sinais identificados como sons de animais foram 
selecionados e a sobreposição entre eles foi avaliada utilizando-se o índice de 
Pianka, comparando o valor do índice obtido com um gerado por um modelo 
nulo. As análises de sobreposição de nicho para duração dos sinais acústicos e 
para as bandas de frequência ocupadas por cada grupo faunístico, sugere uma 
baixa sobreposição em ambas estações. Os valores dos índices observados não 
poderiam ser originados ao acaso e refletem a ocorrência de processos 
biológicos nas dimensões do tempo e da frequência. 
 
Palavras-chave: Partição de nicho; Vocalização; Sobreposição; Adaptação. 

TITLE: Caatinga Sounds: Testing the Acoustic Niche Hypothesis 

Abstract 

Sound is one of the main communication channels used by animals. The acoustic 
space can be considered as a finite ecological resource, subject to competition 
for the species that share the same habitat. In this context, the Acoustic Niche 
Hypothesis (HNA) predicts that species avoid emitting sound signals at the same 
time or frequency, in order to minimize the overlap of sounds. The general 
objective of this work was to test the Niche Acoustic Hypothesis, verifying the 
existence of temporal and spectral partition when the animals are emitting sound 
signals, and the difference of seasonality in the acoustic niche partitioning 
dynamics. Data collection was performed in an area of Caatinga, which has a 
strong seasonality, with marked dry and rainy seasons. We used data from 3 non-
consecutive days during each season subsampling a 1 minute every 15 minutes 
of recordings. The signals identified as animal sounds were selected and the 
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overlap between them was evaluated using the Pianka index, comparing the 
index value obtained with the value generated by a null model. The analysis of 
niche overlap for duration of acoustic signals and for frequency bands occupied 
by each animal group suggests a low overlap in both seasons. The observed 
indices values could not be randomly generated and reflect the occurrence of 
biological processes in time and frequency domain.  
 
Keywords: Niche partition; Vocalization; Overlap; Adaptation. 
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TÍTULO: ANÁLISE DA TEMPERATURA SUPERFICIAL DA PELE NO DANO 

MUSCULAR INDUZIDO DE BÍCEPS BRAQUIAL EM INDIVÍDUOS 

FISICAMENTE ATIVOS 

Resumo 

O dano muscular induzido por exercício (DMIE) pode surgir com a prática não 
habitual do exercício físico e recentemente, a temperatura da pele tem sido 
utilizada para a avaliação do DMIE, porém ainda não se sabe o comportamento 
fisiológico dela diante de diferentes DMIE. O objetivo do trabalho foi avaliar a 
temperatura superficial da pele, após dano muscular induzido de diferentes 
magnitudes, nos flexores de cotovelo e investigar se a mesma se relaciona com 
os principais marcadores indiretos do dano muscular. Foram escolhidos trinta 
homens saudáveis, ativos, distribuídos aleatoriamente para o grupo baixo dano 
muscular e grupo alto dano muscular. Foram avaliados quanto a temperatura 
superficial da pele, dor muscular tardia, creatina quinase e pico de torque 
isométrico. As avaliações ocorreram 48 horas antes, imediatamente antes e 
após, além de 30 minutos, 24, 48 e 72 horas após o DMIE. Houve aumento de 
temperatura no momento imediatamente após o estímulo em ambos os grupos, 
porém recuperando após 30 minutos e sem diferença entre eles. Não houve 
correlação significativa da temperatura com os principais marcadores indiretos 
de dano muscular (Pico Torque, Dor e CK) concluindo que a temperatura 
superficial da pele aumenta apenas no momento imediatamente após o estímulo. 
Portanto, a temperatura superficial da pele não pode ser considerada um 
marcador indireto para avaliar o dano muscular induzido por exercício em adultos 
ativos. 

 
Palavras-chave: Termografia. Exercício. Dinamômetro de força muscular. Dor 

Muscular. 

TITLE: THERMOGRAPHICAL ANALYSIS OF INDUCED MUSCULAR DAMAGE 

OF DIFFERENT MAGNITUDES IN ELBOW FLEXORS IN PHYSICALLY ACTIVE 

INDIVIDUAL. 

Abstract 
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Exercise-induced muscle damage (DMIE) may arise from unusual exercise. 
Recently, skin temperature has been used to evaluate DMIE, but its physiological 
behavior regarding different DMIE is not yet known. The objective of this study 
was to evaluate the skin surface temperature, after induced muscle damage of 
different magnitudes, in the elbow flexors and to investigate if it relates to the 
main indirect markers of muscle damage. Thirty active healthy men were 
randomly assigned to the low muscle damage group and the high muscle damage 
group. Skin surface temperature, late muscle pain, range of motion, creatine 
kinase and peak isometric torque were evaluated. Evaluations occurred 48 hours 
before, immediately before and after, and 30 minutes, 24, 48, and 72 hours after 
DMIE. There was a temperature increase immediately after the stimulus in both 
groups, but recovering after 30 minutes and with no difference between them. 
There was no significant correlation of temperature with the main indirect markers 
of muscle damage (Pico Torque, Dor and CK) concluding that the surface 
temperature of the skin increases only immediately after the stimulus. Therefore, 
skin surface temperature cannot be considered an indirect marker to assess 
exercise-induced muscle damage in active adults. 
 
Keywords: Thermography. Exercise. Muscle Strength Dynamometer. Muscle 

pain. 
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TÍTULO: O CORPO E A EXPRESSVIDADE DO MOVIMENTO NO CINEMA: 

ELEMENTOS PARA UMA ANALISE FENOMENOLOGICA DO MOVIMENTO NA 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Resumo 

Pretende-se por meio da pesquisa realizar análises do movimento a partir de 
obras cinematográficas exibidas durante o “Cinestesia”, projeto de extensão que 
promove debates teóricos entre acadêmicos dos cursos de Educação Física, 
Artes e Educação, principalmente, articulando formação, ensino e pesquisa. É 
partindo da noção de percepção elaborada pelo filósofo francês Merleau-Ponty 
que se estrutura metodologicamente o escopo do trabalho, juntamente com os 
estudos do Laboratório VER e tomando o cinema como arte que toca o ser em 
diferentes dimensões simultâneas, reconfigurando impressões e convicções na 
confrontação com as representações da vida cotidiana. Para o aprofundamento 
da análise utilizou-se uma ficha sobre a técnica cinematográfica (argumento, 
foco narrativo, cenário e figurino, trilha sonora/sonorização, fotografia e câmera) 
e um roteiro de análise do movimento humano com base nas unidades de 
sentido escolhidas: esquema corporal e imagem do corpo, motricidade, 
expressividade e espaço e tempo do movimento, desenvolvidas em relação às 
cenas e personagens principais escolhidas pela autora com base na redução 
fenomenológica. Observou-se que a partir do cinema e da visibilidade do corpo 
é possível provocar experiências educativas promotoras da produção de 
conhecimento e da autopercepção. 
 
Palavras-chave: Fenomenologia. Corpo. Cinema. Movimento. Experiência 

Educativa. 

TITLE: THE BODY AND THE EXPRESSIVENESS OF MOTION IN CINEMA: 

ELEMENTS FOR A PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS OF THE MOVEMENT 

IN PHYSICAL EDUCATION 

Abstract 

 

The aim of this research is to conduct analyses of the movement from 
Cinematographic works exhibited during the "Cinestesia", an extension project 
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that promotes theoretical debates among academics of Physical Education, Arts 
and Education courses, mainly, articulating training, teaching and research. It is 
based on the notion of perception elaborated by the French philosopher Merleau-
Ponty that methodologically structures the scope of work, together with the 
studies of the laboratory VER and taking the cinema as art that touches the being 
in different simultaneous dimensions, Reconfiguring impressions and convictions 
in confrontation with the representations of everyday life. To deepen the analysis, 
we used a record on the cinematographic technique (argument, narrative focus, 
scenery and costumes, soundtrack/sound, photography and camera) and a 
roadmap for analyzing the human movement based on the units of meaning 
chosen: body scheme and body image, motricity, expressiveness and space and 
time of movement, developed in relation to the main scenes and characters 
chosen by the author based on phenomenological reduction. It was observed that 
from the cinema and the visibility of the body it is possible to provoke educational 
experiences promoting the production of knowledge and self-perception. 

 
 
Keywords: Phenomenology. Body. Cinema. Movement. Educational Experience. 
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TÍTULO: Consumo alimentar e dietético de zinco e cobre e estado nutricional 

antropométrico em pacientes com insuficiência cardíaca 

Resumo 

A ingestão adequada de zinco e cobre em indivíduos com insuficiência cardíaca 
(IC) é bastante importante para a manutenção da atividade de enzimas 
antioxidantes. Portanto, o presente estudo objetiva avaliar a ingestão desses 
micronutrientes, assim como o perfil nutricional antropométrico de indivíduos 
com IC. Este é um estudo do tipo descritivo transversal que incluiu 78 indivíduos, 
adultos e idosos, de ambos os sexos, com diagnóstico de IC, distribuídos em 
dois grupos: indivíduos com IC de origem isquêmica e não isquêmica. O 
consumo alimentar foi avaliado a partir de dois recordatórios 24h e analisados 
no software Virtual Nutri Plus 2.0®. Dados apresentados em média (desvio 
padrão) e as comparações realizadas pelo teste t de Student. Os resultados do 
estudo apontam uma idade média de 54,27 (14,54) anos, com predominância do 
sexo masculino (62%), e 70,5% dos indivíduos em classe funcional I. Indivíduos 
acima do peso adequado segundo o índice de massa corporal estiveram 
presentes em cerca de 53%. Pacientes de ambas etiologias não atingiram a 
necessidade mínima recomendada de zinco, sendo os de IC não isquêmica com 
ingestão significativamente maior comparado ao grupo com IC isquêmica 
(p=0,02). Observou-se o inverso para a ingestão de cobre, em que o grupo com 
IC isquêmica obtiveram média de ingestão dietética significantemente superior 
em relação à IC não isquêmica. Aponta-se necessidade de intervenções 
nutricionais voltadas para esse público quanto ao micronutriente zinco. 
 
Palavras-chave: Insuficiência cardíaca. Consumo alimentar. Zinco. Cobre. 

Antropometria 

TITLE: DIETARY AND FOOD CONSUMPTION OF ZINC AND COPPER AND 

ANTHROPOMETRIC NUTRITIONAL STATUS IN PATIENTS WITH HEART 

FAILURE 

Abstract 

Adequate intake of zinc and copper in heart failure (HF) individuals is very 
important for the maintenance of antioxidant enzyme activity. Therefore, the 
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present study aims to evaluate the intake of these micronutrients, as well as the 
anthropometric nutritional profile of individuals with HF. This is a descriptive 
cross-sectional study that included 78 individuals, both male and female, with a 
diagnosis of HF, divided into two groups: individuals with ischemic and non-
ischemic HF. Food intake was assessed from two 24-hour recalls and analyzed 
using Virtual Nutri Plus 2.0® software. Data presented as mean (standard 
deviation) and comparisons performed by Student's t-test. The results of the 
study indicate an average age of 54.27 (14.54) years, with predominance of 
males (62%), and 70.5% of individuals in functional class I. Overweight 
individuals according to the index of body mass were present in about 53%. 
Patients of both etiologies did not reach the minimum recommended zinc 
requirement, and those with nonischemic HF had significantly higher intake 
compared to the group with ischemic HF (p = 0.02). The opposite was observed 
for copper intake, in which the group with ischemic HF had significantly higher 
mean dietary intake than non-ischemic HF. There is a need for nutritional 
interventions aimed at this public regarding micronutrient zinc. 
 
Keywords: Heart failure. Food intake. Zinc. Copper. Anthropometry 
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TÍTULO: Estado nutricional de vitamina E pela investigação do alfa-tocoferol 

sérico em puérperas após suplementação com diferentes doses de RRR-alfa-

tocoferol 

Resumo 

Introdução: O objetivo do estudo foi avaliar a concentração de alfa-tocoferol 
sérico em puérperas após receberem suplementação de RRR-alfa-tocoferol, 
para estabelecer o estado nutricional alfa-tocoferol. Metodologia: Foi realizado 
estudo do tipo prospectivo, controlado, randomizado e paralelo, com 36 
puérperas, atendidas em duas maternidades de Natal-RN. No pós-parto imediato 
foram divididas nos grupos: controle (GC), sem intervenção; suplementado 1 
(GS1), que recebeu a dose de 400UI de RRR-alfa-tocoferol e suplementado 2 
(GS2), que recebeu 800UI. Foram coletados 5mL de sangue, no 1°, 20° e 60° 
dias pós-parto. O alfa-tocoferol foi analisado por Cromatografia Líquida de Alta 
Eficiência. Resultados e Discussão: A concentração sérica média de alfa-
tocoferol referente ao pós-parto imediato (0h) correspondeu a 1226,6±55,8 956 
56g/dL no GC, 1210, 5±45,4 956956g/dL no GS1 e a 1212,5±21,7 956g/dL no 
GS2, não apresentando diferença significativa entre os grupos (p>0,05). O 
diagnóstico do estado nutricional em vitamina E foi adequado no primeiro 
momento após o parto. Analisando a concentração média de alfa-tocoferol 
característica de cada grupo, houve diferenças significativas no 20º dia entre os 
GC e GS1 (p=0,029) e GC e GS2 (p=0,038) e no 60º dia entre os GC e GS1 (p 
< 0,001), GC e GS2 (p=0,002) e GS1 e GS2 (p=0,001). Conclusão: A dose de 
800UI de RRR-alfa-tocoferol proporcionou um melhor aumento do alfa-tocoferol 
sérico até o final da pesquisa quando comparado à dosagem de 400UI. 
 
Palavras-chave: Suplemento alimentar. Puerpério. Soro materno. Vitamin 

TITLE: NUTRITIONAL STATE OF VITAMIN E INVESTIGATION OF SERUM 

ALPHA-TOCOFEROL IN PUERPERES AFTER ADDITION WITH DIFFERENT 

DOSES OF RRR-ALPHA-TOCOFEROL 

Abstract 

Introduction: The aim of the study was to evaluate concentration of alpha-
tocopherol concentration in postpartum women after receiving RRR-alpha-
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tocopherol supplementation to establish the alpha-tocopherol nutritional status. 
Methodology: Was realized prospective study, controlled, randomized, and 
parallel with 36 postpartum women, attended in Natal-RN. Were divided into 
groups: control (CG), without intervention; supplemented 1 (GS1), which received 
the 400 IU dose of RRR-alpha tocopherol and supplemented 2 (GS2), which 
received 800 IU. Were collected 5mL of blood on the 1st, 20th and 60th days 
postpartum. The Alpha-tocopherol was analyzed by HPLC. Results and 
discussion: The mean serum alpha-tocopherol concentration for the immediate 
postpartum period (0h) was 1226.6 ± 55.8 μg / dL in the CG, 1210.5 ± 45.4 956;g 
/ dL in the GS1 and 1212.5 ± 21.7 956;g / dL in GS2, showing no significant 
difference between groups (p> 0.05). The diagnosis of nutritional status in vitamin 
E was appropriate at the first moment after delivery. Analyzing the mean alpha-
tocopherol concentration characteristic of each group, there were significant 
differences on the 20th day between GC and GS1 (p = 0.029) and GC and GS2 
(p = 0.038); and on the 60th day between GC and GS1 (p <0.001), GC and GS2 
(p = 0.002) and GS1 and GS2 (p = 0.001). Conclusion: The 800 IU dose of RRR-
alpha tocopherol provided a better increase in serum alpha-tocopherol until the 
end of the study compared to the 400 IU dose. 
 
Keywords: Food Supplement. Puerperium. Maternal serum. Vitamin E. 
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TÍTULO: Avaliação quantitativa da interação toracoabdominal em recém 

nascidos pré-termo 

Resumo 

Introdução: Os sensores inerciais de movimento (SIM), aplicados para a 
avaliação do padrão respiratório de neonatos pré-termo, se mostrou capaz de 
assegurar avaliação e assistência não invasiva e de baixo custo. O estudo 
objetivou promover avaliação do padrão respiratório de recém-nascidos (RNs), 
pré-maturos ou a termo, com uso de SIM. Métodos: Estudo quantitativo, 
observacional e transversal com amostragem de 20 RNs divididos em dois 
grupos. Dois SIM foram colocados na região do processo xifoíde e acima do 
umbigo para captar por meio de vídeo os movimentos torácicos e abdominais. 
Os dados obtidos foram processados, já os ciclos respiratórios regulares foram 
usados para construir figuras de Lissajous e para o cálculo do ângulo de 
mudança de fase. A análise estatística foi conduzida por meio do teste ‘t’ de 
Student, com nível de significância de 0,05. Resultados e discussão: A média de 
φ para os prematuros foi de 111,80±62,26 com 30% apresentando PR 
sincrônico, 20% assincrônico e 50% paradoxal. O valor médio para RNs a termo 
foi de 86,10±69,17 com 50% apresentando PR sincrônico, 10% assincrônico e 
40% paradoxal. As análises estatísticas não evidenciaram diferença significativa 
entre os grupos (p=0,51). Conclusão: A utilização de SIM mostrou-se eficaz para 
identificar o padrão respiratório de maneira segura e não invasiva. Quanto 
sincronia toracoabdominal, os prematuros e RNs a termo não apresentaram 
diferenças ao serem avaliados por meio dos sensores de movimento. 
 
 

 
Palavras-chave: prematuridade. padrão respiratório. sensores inerciais de 

movimento. 

TITLE: Quantitative assessment of thoracoabdominal interaction in preterm 

infants 

Abstract 

Introduction: Inertial motion sensors (SIM), applied for the assessment of 
respiratory pattern (PR) of preterm infants, have been shown to be able to assure 
non-invasive and low cost assessment and care. The aim of the study was to 
promote the assessment of the respiratory pattern of preterm or full-term newborn 
infants using SIM.ethods: Quantitative, observational and cross-sectional study 
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with sampling of 20 newborns divided into two groups. Two SIMs were placed in 
the region of the xiphoid process and above the belly button to video capture 
thoracic and abdominal movements. The obtained data were processed and the 
regular breathing cycles used to construct Lissajous figures and to calculate the 
phase change angle (φ). Statistical analysis was performed using the Student's t 
test, with a significance level of 0.05. Results and discussion: The average of φ 
for premature infants was 111.80 ± 62.26 with 30% presenting synchronic PR, 
20% asynchronous and 50% paradoxical. The mean value of φ for full-term 
infants was 86.10 ± 69.17 with 50% presenting synchronic PR, 10% 
asynchronous and 40% paradoxical. Statistical analyzes showed no significant 
difference between groups (p = 0.51). Conclusion: The use of SIM proved to be 
effective in safely and noninvasively identifying respiratory pattern. Regarding 
thoracoabdominal synchrony, preterm infants and term newborns did not show 
differences when evaluated. 
 

 
Keywords: prematurity. breathing pattern. inertial motion sensors. 
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TÍTULO: Perda auditiva adquirida na infância: análise dos indicadores de risco 

Resumo 

Objetivo: Analisar a ocorrência de perdas auditivas adquiridas e/ou tardias e sua 
relação com os indicadores de risco para a deficiência auditiva (IRDA). 
Metodologia: Trata-se de um estudo transversal com a participação de 35 
crianças com faixa etária entre seis e 36 meses de idade, encaminhadas para 
realização de monitoramento audiológico. O protocolo de avaliação foi 
direcionado pelo princípio cross-check e envolveu exames eletroacústicos, 
eletrofisiológicos e comportamentais. Resultados: Os IRDA mais prevalentes 
nos encaminhamentos foram: permanência em UTI neonatal acima de cinco dias 
(63%), prematuridade associada à outro fator de risco à perda auditiva (54,28%) 
e icterícia com fototerapia por mais de três dias (45,72%). Nenhuma das crianças 
avaliadas apresentou perda auditiva permanente, porém, dentre elas 35% 
apresentaram alterações condutivas. 10 crianças (29,6%) foram encaminhadas 
erroneamente para o monitoramento, cinco por não estarem dentro da faixa 
etária recomendada e cinco por não apresentarem IRDA. Além disso, constatou-
se atraso no desenvolvimento da função auditiva de localização, relacionando-
se à ocorrência de alterações condutivas e/ou atraso na aquisição de linguagem. 
Conclusão: Na população estudada, não observou-se a ocorrência de perdas 
auditivas adquiridas permanentes, independentemente do IRDA. Por outro lado, 
constata-se a ocorrência de perdas auditivas reversíveis e a possível influência 
no desenvolvimento das habilidades auditivas e de linguagem. 
 
Palavras-chave: Audiologia. Indicador de risco. Perda auditiva. Triagem. 

TITLE: Acquired hearing loss in childhood: risk factor analysis 

Abstract 

 

Objective: To analyze acquired hearing loss and/or late manifestation in relation 
to hearing risk factors (HRF). Method: This is a cross-sectional study involving 
35 children, aged between six and 36 months, referred for audiological 
monitoring. The evaluation protocol was directed by the cross-check principle and 
tracked for electroacoustic, electrophysiological and behavioral tests. Results: 
The most prevalent risks in this study were: neonatal ICU stay longer than five 
days (63%), premature infants associated by other risk (54.28%) and jaundice 
older than three days (45.72%). Any children evaluated had permanent hearing 
loss, but among them, 35% had conductive problems. 10 children (29.6%) were 
erroneously refered for monitoring, five because they were not within the age 
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group and five because they did not have HRF. Besides that, it was found 
development delay of localization auditory function, related to the occurrence of 
conductive changes and/or delayed language ability. Conclusion: In this studied 
population, no permanent acquired hearing loss was observed, regardless of the 
HRF. On the other hand, it was verified a reversible loss and a possible influence 
on hearing and language skills. 

 
 
Keywords: Audiology. Risk Index. Hearing Loss. Screening. 
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TÍTULO: Efeitos da exposição prévia a uma cianobactéria tóxica (Microcystis 

aeruginosa) na sobrevivência e produção de ovos do copépodo Notodiaptomus 

iheringi 

Resumo 

  Florações de cianobactérias estão cada vez mais frenquentes e duradouras. 
Para testar se a exposição prévia a uma cianobactéria tóxica (Microcystis 
aeruginosa) proporciona mudanças na sobrevivência e na produção de ovos do 
copépodo Notodiaptomus iheringi, seis amostras de populações naturais do 
copépodo foram mantidas em laboratório. Três delas foram adaptadas à 
presença de cianobactéria (50% C. obovata + 50% M. aeruginosa) e três não 
(100% C. obovata). Após 3 anos, náuplios dessas populações foram isolados e 
na fase adulta foram utilizados nos experimentos. Para verificar os efeitos letais 
agudos, cada uma das populações, de indivíduos adaptados e não adaptados, 
foi distribuída em 3 tratamentos com diferentes tipos de suspensão alimentar: 
100% C. Obovata, 100% M. aeruginosa e privação alimentar. Já para analisar 
os efeitos subletais, foram realizados 2 tratamentos para cada uma das 
populações: 100% C. obovata e 50% C.obovata + 50% M. aeruginosa. Os 
resultados mostraram que M. aeruginosa supriu, em parte, as necessidades 
nutricionais a curto prazo do copépodo N. iheringi. Ao final do teste, o número de 
indivíduos mortos foi semelhante à privação alimentar, indicando toxicidade de 
M. aeruginosa. Maiores resultados de EPR foram observados nos tratamentos 
que receberam apenas C. obovata como suspensão. A tolerância do 
zooplâncton à cianobactéria, ainda que a curto prazo, pode auxiliar no 
entendimento das mudanças na composição de comunidades planctônicas de 
águas continentais. 
 
Palavras-chave: fitness; tolerância; florações; toxicidade; microevolução 

TITLE: Effects of previus exposure to a toxic cyanobacterium (Microcystis 

aeruginosa) on survival and eggs production of the copepod Notodiaptomus 

iheringi 

Abstract 

  Cyanobacterial blooms are becoming more frequent and lasting. To test whether 
prior exposure to a toxic cyanobacterium (Microcystis aeruginosa) provides 
changes in survival and egg production of the Notodiaptomus iheringi copepod, 
six samples of natural copepod populations were kept in the laboratory. Three of 
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them were adapted to the presence of cyanobacteria (50% C. obovata + 50% M. 
aeruginosa) and three not (100% C. obovata). After 3 years, nauplii of these 
populations were isolated and in the adult phase were used in the experiments. 
To verify the acute lethal effects, each population of adapted and unadapted 
individuals was distributed in 3 treatments with different types of food suspension: 
100% C. Obovata, 100% M. aeruginosa and Food Deprivation. To analyze the 
sublethal effects, two treatments were performed for each population: 100% C. 
obovata and 50% C. obovata + 50% M. aeruginosa. The results showed that M. 
aeruginosa partially supplied the short-term nutritional needs of N. iheringi 
copepod. At the end of the test, the number of individuals killed was similar to 
food deprivation, indicating toxicity of M. aeruginosa. Higher EPR results were 
observed in treatments that received only C. obovata as suspension. 
Zooplankton tolerance to cyanobacteria, even in the short term, may help in 
understanding the changes in the composition of planktonic communities in 
continental waters. 
 
Keywords: fitness; tolerance; flowering; toxicity; microevolution 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 416 

 

CÓDIGO: SB0433 

AUTOR: CARLOS EDUARDO DE PAIVA CAMPOS NOGUEIRA SIMAO 

CO-AUTOR: RAYANNE KARINA SILVA CRUZ 

ORIENTADOR: BRUNO CESAR DE VASCONCELOS GURGEL 

 

 

TÍTULO: Avaliação das Condições de Higiene Bucal dos Pacientes Reabilitados 

com Implantes Osseointegrados 

Resumo 

 

Introdução: os implantes osseointegrados são uma alternativa reabilitadora 
eficiente para pacientes parcial ou totalmente desdentados. Contudo, os 
implantes estão sujeitos à insucessos, e as doenças peri-implantares parecem 
ser a principal causa da perda tardia de implantes na odontologia. O objetivo 
neste trabalho foi avaliar as condições de higiene bucal de pacientes que foram 
reabilitados com implantes e diagnosticados com peri-implantite. Metodologia: 
os critérios seguidos para diagnóstico da peri-implantite foram os propostos por 
Mombelli (1992). Juntamente com exames de imagem e a avaliação de higiene 
bucal ocorreu a partir dos Índices de Placa Visível (IPV) e Índice de Sangramento 
Gengival (ISG), os quais foram coletados por um mesmo profissional especialista 
em implantodontia e organizados em uma planilha no programa Microsoft Excel® 
2016. Resultados e Discussão: dos 55 pacientes examinados até o momento, 6 
pacientes foram incluídos no trabalho, 14 implantes foram diagnosticados com 
peri-implantite. Os índices de IPV e ISG para esses pacientes foram 
considerados altos (<10%) podendo, no momento, depreender dos dados que 
os pacientes não apresentam um controle eficiente do acúmulo do biofilme. 
Conclusões: conclui-se que as condições de higiene bucal estão fortemente 
ligadas aos processos de adoecimento bucal, mais especificamente, as doenças 
biofilme dependentes. Contudo, é necessário um número amostral maior para 
obtenção de dados mais significativos. 

 
 
Palavras-chave: Palavas-chave: peri-implantite, biofilme, higiene bucal. 

TITLE: Evaluation of Oral Hygiene Conditions of Patients Rehabilitated with 

Osseointegrated Implants 

Abstract 

Introduction: Osseointegrated implants are an efficient rehabilitation alternative 
for partially or totally edentulous patients. However, implants are subject to 
failure, and peri-implant diseases appear to be the leading cause of late implant 
loss in dentistry. The objective of this study was to evaluate the oral hygiene 
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conditions of patients who were rehabilitated with implants and diagnosed with 
peri-implantitis. The criteria followed for the diagnosis of peri-implantitis were 
those proposed by Mombelli (1992). Along with imaging exams and oral hygiene 
assessment, we used the Visible Plaque Index (IPV) and Gingival Bleeding Index 
(ISG), which were collected by the same implantodontist and organized in a 
spread sheet in Microsoft Excel® 2016. Results and Discussion: Of the 55 
patients examined so far, 6 patients were included in the study, 14 implants were 
diagnosed with peri-implantitis. The IPV and ISG rates for these patients were 
considered high (<10%) and may, at the moment, derive from the data that the 
patients do not have an efficient control of biofilm accumulation. Conclusions: It 
can be concluded that oral hygiene conditions are strongly linked to oral disease 
processes, more specifically, biofilm dependent diseases. However, a larger 
sample number is required to obtain more meaningful data. 
 
Keywords: Keywords: peri-implantitis, biofilm, oral hygiene. 
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TÍTULO: ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO NUTRICIONAL E 

MICROBIOLÓGICA DE BOLO COM FARINHA DA TORTA DA SEMENTE DE 

FAVELEIRA. 

Resumo 

A planta faveleira (Cnidoscolus quercifolius) é classificada como oleaginosa por 
apresentar sementes ricas em óleo comestível, além de conter compostos 
bioativos e proteínas. Farinhas de oleaginosas são utilizadas em produtos de 
panificação, aumentando o seu conteúdo nutricional, mas ainda não são 
encontrados estudos que explorem a utilização da farinha da torta da semente 
da faveleira para este fim. Dessa forma o objetivo do estudo foi elaborar bolos 
com a farinha da torta da semente de faveleira e avaliar as características 
nutricionais e microbiológicas desses produtos. Foram produzidas 3 formulações 
de bolo contendo 0, 25 e 50% de substituição da farinha de trigo pela da farinha 
do resíduo da semente de faveleira. Foi realizada a composição centesimal dos 
bolos e as análises microbiológicas de coliformes a 45 °C, Estafilococos 
coagulase postiva, Bacillus Cereus, Bolores e leveduras e Salmonella sp. Os 
bolos contendo maiores quantidades de farinha de faveleira apresentaram teores 
de proteínas, lipídios, umidade e cinzas superiores e carboidrato inferior em 
comparação à formulação padrão. Nenhuma das amostras apresentou 
resultados microbiológicos acima dos valores estabelecidos pela legislação 
vigente. Concluiu-se que a aplicação da farinha da torta da semente de faveleira 
em bolos é microbiologicamente segura e agrega valor nutricional ao produto. 
Sendo assim, trata-se de uma boa alternativa de aproveitamento do resíduo da 
prensagem da semente. 
 
Palavras-chave: Resíduo de prensagem, Oleaginosa, Produto de panificação 

TITLE: PREPARATION AND NUTRITIONAL AND MICROBIOLOGICAL 

CHARACTERIZATION OF CAKE WITH CAKE FLOUR FROM SEED TO 

FAVELEIRA 

Abstract 
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The “faveleira” plant (Cnidoscolus quercifolius) is classed as oilseed by seeds 
rich in edible oil, in addition to containing bioactive compounds and proteins. 
Oilseed meal are used in bakery products, increasing your nutritional content, but 
still are not found studies that explore the use of pie flour faveleira seed for this 
purpose. Thus the objective of the study was to prepare cakes with flour from the 
faveleira seed residue and to evaluate the nutritional and microbiological 
characteristics of these products. Were produced 3 cake formulations containing 
0, 25, and 50% replacement of wheat flour by flour residue from seed to faveleira. 
Was performed the centesimal composition of the cakes and the microbiological 
analysis of coliforms to 45° C, coagulase positive staphylococci, Bacillus Cereus, 
yeasts and molds and Salmonella sp. cakes containing increased amounts of 
faveleira flour showed levels of proteins, lipids, moisture and ash higher and lower 
carbohydrate compared to the standard formulation. None of the samples 
presented microbiological results above the values established by current 
legislation. It was concluded that the application of faveleira flour in cakes is 
microbiologically safe and adds nutritional value to the product, being a good 
alternative to use of the residue from the pressing of the seed. 
 
Keywords: Press Waste, Oilseed, Bakery Product 
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TÍTULO: Caracterização físico-químca de manga em calda utilizando a 

variedade Tommy Atkins 

Resumo 

Uma das mais importantes frutas tropicais é a manga (Mangifera indica), 
bastante apreciada por seu aroma, sabor exótico e coloração bem atraente. Pelo 
fato do seu consumo se dar principalmente forma in natura, e não haver 
disponibilidade do produto na forma de conserva, objetivou-se nessa pesquisa, 
a elaboração e caracterização da manga em calda. A formulação da calda foi 
constituída de água potável (1L), sacarose (açúcar cristal – 500 g), e ácido cítrico 
(1,25 g) e foi submetida às análises físico-químicas (sólidos solúveis totais, 
açúcares redutores e não redutores, acidez, relação sólidos solúveis/acidez, pH). 
A densidade da calda do produto elaborado encontrou-se em conformidade com 
a legislação que determina o teor de 14 a 40 °Brix para manga em calda, e as 
demais análises ficaram de acordo com a lituratura. De modo geral, o processo 
de elaboração da manga em calda conservou os componentes próprios da fruta, 
com exceção da quantidade de açúcares presentes que aumentou. A formulação 
utilizada possuiu qualidade físico-química satisfatória afirmando seu potencial 
como uma alternativa para aproveitar o excedente de produção e agregar valor 
ao produto. 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: tecnologia agroindustrial, fruta em calda, 

análise fís 

TITLE: Elaboration of the mango in syrup 

Abstract 

One of the most important tropical fruits is mango (Mangifera indica), much 
appreciated for its aroma, exotic flavor and attractive coloration. Due to the fact 
that its consumption mainly occurs in natura form, and there is no availability of 
the product in canned form, this research objective was the elaboration and 
characterization of the mango in syrup. The formulation was composed of potable 
water (1L), sucrose (crystalline sugar - 500 g) and citric acid (1.25 g) and 
submitted to physicochemical analyzes (total soluble solids, reducing and non - 
reducing sugars, acidity, soluble solids / acidity ratio, pH). The density of the 
syrup of the processed product was in accordance with the legislation that 
determines the content of 14 to 40 ° Brix for mango in syrup, and the other 
analyzes were in agreement with the liturature. In general, the process of making 
the mango in syrup preserved the proper components of the fruit, except for the 
amount of sugars present that increased. The formulation used had satisfactory 
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physical-chemical quality, affirming its potential as an alternative to take 
advantage of the surplus of production and to add value to the product. 
 
Keywords: Keywords: agroindustrial technology, fruit in syrup, physical-chemical 
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TÍTULO: CÂNCER ORAL NA ATENÇÃO BÁSICA: CONHECIMENTO DO 

DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

Resumo 

O câncer de boca apresenta-se como um problema de Saúde Pública no Brasil, 
devido às altas taxas de morbimortalidade e diagnóstico tardio. Para o ano de 
2018 foram estimados mais de 14 mil novos casos, sendo o quinto tipo de 
neoplasia mais comum dentre os homens. Diante da organização dos serviços 
de saúde brasileiros em níveis e sabendo-se que a atenção primária tem papel 
fundamental nas atividades de prevenção e diagnóstico, é essencial que os 
profissionais ali presentes tenham conhecimento sobre os fatores etiológicos, 
principais características e métodos de diagnóstico do câncer de boca, aplicando 
tais conhecimentos em sua prática clínica rotineira. O presente estudo trata de 
uma avaliação da percepção dos Cirurgiões-Dentistas, integrantes das Equipes 
de saúde Bucal, do município de Natal-RN, tendo um questionário 
semiestruturado com o total de 25 questões como instrumento de coleta que foi 
aplicado a todos os profissionais que aceitaram colaborar com a pesquisa. 
Atualmente, a pesquisa encontra-se na fase de análise dos dados coletados e 
compilação dos resultados. 
 
Palavras-chave: Câncer de Boca. Cirurgião-Dentista. Percepção. 

TITLE: CANCER OF MOUTH IN BASIC ATTENTION: PERCEPTION OF 

DENTIST, MEMBERS OF THE TEAMS OF ORAL HEALTH, IN THE 

MUNICIPALITY OF NATAL-RN. 

Abstract 

The Mouth cancer presents as a Public Health problem in Brazil, due to the high 
rates of morbidity and mortality and late diagnosis. For the year 2018 are 
estimated more than 14 thousand new cases, being the fifth type of neoplasia 
more common among men. In view of the organization of Brazilian health 
services at levels and knowing that primary care plays a fundamental role in 
prevention and diagnosis activities, it is essential that the professionals present 
there have knowledge about the etiological factors, main characteristics and 
methods of diagnosis of oral cancer , applying such knowledge in their routine 
clinical practice. The present study is an evaluation of the perception of the 
dentist, members of the Oral Health Teams, in the city of Natal-RN, having a 
semistructured questionnaire with a total of 25 questions as a collection 
instrument that will be applied to all professionals who agree to collaborate with 
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the research. Currently, the research is in the phase of analysis of the collected 
data and compilation of the results. 
 
Keywords: Mouth Cancer. Dentist. Perception. 
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TÍTULO: PRODUÇÃO DE ENERGIA DE MADEIRAS DE ESPÉCIES 

FLORESTAIS IMPLANTADAS NA REGIÃO SEMI-ÁRIDA DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

Resumo 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade e a produção de energia das 
madeiras de três espécies florestais, sendo estas Acacia mangium, Azadirachta 
indica e Mimosa caesalpiniaefolia, implantadas no estado do Rio Grande do 
Norte, sob a influência de dois método de cultivo. O estudo foi realizado na Área 
de Experimentação Florestal da Escola Agrícola de Jundiaí, localizada no 
município de Macaíba, RN. Foram utilizados dois sistemas de manejo de solos, 
um considerado mais intensivo e outro menos intensivo, com quatro repetições 
para cada uma das três espécies em estudo. Foram selecionadas, aos cinco 
anos de idade, oito árvores por espécie, sendo quatro árvores em cada método 
de cultivo, totalizando vinte e quatro árvores amostradas para determinação das 
características tecnológicas e produção de energia da madeira. As madeiras 
foram amostradas ao longo do tronco por meio da retirada de discos a 0% (0,30 
m do solo), 25, 50, 75 e 100% da altura comercial das árvores, e, em seguida, 
foram avaliadas as características de densidade básica, análise química 
imediata e elementar, o teor de lignina e extrativos, o poder calorífico superior e 
inferior e a densidade energética das madeiras. Os resultados obtidos 
mostraram que as espécies têm potencial energético significativo, embora o 
método de cultivo mais intensivo não tenha influenciado na produtividade em 
lenho, bem como as características químicas e energéticas das espécies. 

 
 
Palavras-chave: Tecnologia da madeira; semiárido; métodos de cultivo. 

TITLE: ENERGY PRODUCTION OF FOREST SPECIES WOOD IMPORTED IN 

THE SEMIARID REGION OF RIO GRANDE DO NORTE STATE 

Abstract 
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The aim of this work was to evaluate the quality and energy production of the 
wood of three forest species, Acacia mangium, Azadirachta indica and Mimosa 
caesalpiniaefolia, implanted in the state of Rio Grande do Norte, under the 
influence of two cultivation method. The study was carried out in the Forest 
Experimentation Area of the Jundiaí Agricultural School, located in Macaíba, RN. 
Two soil management systems were used, one considered more intensive and 
one less intensive, with four replications for each of the three species under study. 
At five years of age, eight trees were selected per species, four trees in each 
cultivation method, totaling twenty-four trees sampled to determine the 
technological characteristics and energy production of the wood. The woods were 
sampled along the trunk by removing discs at 0% (0.30 m from the ground), 25, 
50, 75 and 100% of the commercial height of the trees, and then the 
characteristics of basic density, immediate and elemental chemical analysis, 
lignin and extractives content, upper and lower calorific value and energy density 
of wood. The results showed that the species have significant energy potential, 
although the most intensive cultivation method did not influence the wood 
productivity, as well as the chemical and energetic characteristics of the species. 
 
Keywords: Wood technology; semiarid; cultivation methods 
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TÍTULO: PERFIL EVACUATÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM 

MIELOMENINGOCELE. 

Resumo 

INTRODUÇÃO: A função intestinal geralmente é prejudicada na presença da 
mielomeningocele (MMC), podendo causar impactos na atividade e participação 
dessa população. OBJETIVO: Avaliar o comportamento evacuatório em 
pacientes com MMC. MÉTODOS: O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, CAAE 
91776518.1.0000.5537. 26 crianças e adolescentes com MMC foram avaliadas, 
com média de idade de 7,03 anos. A avaliação se deu através de entrevista, 
utilizando os critérios de ROMA III, escala do Bristol Stool e perguntas sobre a 
rotina evacuatória. RESULTADOS: 88,46% dos pacientes apresentaram 
constipação funcional de acordo com os Critérios do Roma III e 46,15% possuem 
fezes Tipo 1, segundo a Escala de Bristol Stool. CONCLUSÃO: Foi observado 
a presença de constipação na maioria das crianças e adolescentes com MMC, 
demonstrando a necessidade de traçar estratégias para o tratamento desta 
disfunção 
 
Palavras-chave: Intestino neurogênico; mielomeningocele;constipação 

TITLE: EVACUATORY PROFILE OF CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH 

MYELOMENINGOCELE 

Abstract 

INTRODUCTION: Intestinal function is usually impaired in the presence of 
myelomeningocele (MMC), which may impact on the activity and participation of 
this population. OBJECTIVE: To evaluate evacuatory behavior in patients with 
MMC. METHODS: The study was approved by the Research Ethics Committee 
of the Federal University of Rio Grande do Norte, CAAE 91776518.1.0000.5537. 
26 children and adolescents with MMC were evaluated, with a mean age of 7.03 
years. The evaluation was made through interviews, using the criteria of ROMA 
III, Bristol Stool scale and questions about the evacuatory routine. RESULTS: 
88,46% of patients had functional constipation according to the Rome III Criteria 
and 44% had Type 1 stool according to the Bristol Stool Scale. CONCLUSION: 
Constipation was observed in most children and adolescents with MMC, 
demonstrating the need to outline strategies for the treatment of this dysfunction. 
 
Keywords: Neurogenic Bowel;Meningomyelocele;Common Cold 
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TÍTULO: CONTRIBUIÇÃO DE BOLSISTA NO PROJETO "EFICÁCIA DA 

SIMULAÇÃO REALÍSTICA NO ENSINO DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA NO 

CONTEXTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE" 

Resumo 

 

O estudo tem por objetivo analisar a eficácia, satisfação e autoconfiança de 
estudantes do curso técnico em enfermagem a partir do uso da simulação no 
ensino de suporte básico de vida no contexto da Atenção Primária à Saúde. O 
estudo está dividido em duas etapas: a primeira trata-se de uma revisão de 
literatura e a segunda de um estudo longitudinal, com abordagem quantitativa. 
Será utilizado o delineamento quase-experimental de grupo-controle não-
equivalente do tipo pré-teste e pós-teste. O estudo será desenvolvido em duas 
escolas técnicas em enfermagem da cidade do Natal/RN, com estudantes do 
último período do curso. A avaliação de conhecimento será aplicada em dois 
momentos: pré-teste e pós-teste. Atualmente a pesquisa encontra-se na primeira 
fase correspondente a revisão de literatura. O estudo possibilitará subsídios para 
modificação do processo de ensino e aprendizagem na área da saúde. 

 
 
Palavras-chave: Educação. Simulação. Suporte Básico de Vida. enfermagem. 

TITLE: CONTRIBUTION OF SCHOLARSHIP IN THE PROJECT 

"EFFECTIVENESS OF REALISTIC SIMULATION IN BASIC LIFE SUPPORT 

TEACHING IN CONTEXT OF PRIMARY HEALTH CARE" 

Abstract 

 

The study aims to analyze the effectiveness, satisfaction and self-confidence of 
students in the technical nursing course from the use of simulation in the teaching 
of basic life support in the context of Primary Health Care. The study is divided 
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into two stages: the first This is a literature review and the second is a longitudinal 
study with a quantitative approach. The quasi-experimental design of a non-
equivalent pre-test and post-test control group will be used. The study will be 
developed in two technical nursing schools in Natal / RN, with students from the 
last period of the course. The knowledge assessment will be applied in two 
moments: pretest and posttest. Currently the research is in the first phase 
corresponding to literature review. The study will allow subsidies for modification 
of the teaching and learning process in the health area. 

 
 
Keywords: Education. Simulation. Basic suport of life. nursing. 
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TÍTULO: CONTROLE BIOLÓGICO DE NEMATOIDES ASSOCIADOS À 

CULTURA DA BATATA-DOCE 

Resumo 

O uso de produtos biológicos na agricultura veem se tornando uma tendência 
central. O presente estudo buscou estudar a viabilidade de diferentes produtos 
para o controle biológico de fitonematoides. Foram utilizados Quartzo (200 g/ha) 
Trichonemate+Compost aid (5kg/ha e 1,5kg/ha), Quartzo + Abamectina (200g/ha 
e 600 l/ha), Penergetic+Galleon (200g/ha e 500mL/ha), Nemout+Active (1kg/ha 
e 500 mL/ha)e testemunha (plantas não tratadas). Para o controle de juvenil 
Meloidogyne no solo os tratamentos mais eficazes foram Quartzo, Triconemate 
+ Compost Aid, Quartzo + Abamectina e Penergetic + Galleon segundo o teste 
SNK (P<0,05). Para o controle de Meloidogyne nas raízes, o tratamento mais 
eficaz foi Nem Out + Active segundo o teste SNK (P<0,05). 
 
Palavras-chave: Nematóide das galhas. Criconemella. Nematoide de vida livre. 

TITLE: Evaluation of Agronomic Efficacy and Practicability of Biological Control 

of Phytonematoids Associated with Sweet Potato Culture 

Abstract 

The use of organic products in agriculture has become a central trend. The 
present study aimed to study the viability of different products for the biological 
control of phytonematoids. Quartzo (200 g / ha) Trichonemate + Compost aid 
(5kg / ha and 1.5kg / ha), Quartzo + Abamectina (200g / ha and 600 l / ha), 
Penergetic + Galleon (200g / ha and 500mL / ha) Nemout + Active (1kg / ha and 
500 mL / ha) and control (untreated plants).For the control of juvenile 
Meloidogyne in soil the most effective treatments were Quartzo, Triconemate + 
Compost Aid, Quartz + Abamectina and Penergetic + Galleon according to the 
SNK test (P <0.05). For root control of Meloidogyne, the most effective treatment 
was Nem Out + Active according to the SNK test (P <0.05). 
 
Keywords: Gall nematode. Criconemella. Free-living nematode. 
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TÍTULO: PREPARAÇÃO DE NANOEMULSÕES E NANOGEIS PARA 

LIBERAÇÃO DE FÁRMACOS. 

Resumo 

O ibuprofeno (IBF) é um anti-inflamatório não esteroidal (AINE) que possui ação 
analgésica, antipirética e anti-inflamatória, porém é um fármaco pouco solúvel 
em água. Visando melhorar a biodisponibilidade de fármacos hidrofóbicos temos 
os sistemas de entrega de drogas auto emulsionantes. Dentre estes sistemas 
temos a nanoemulsão (NE), que se trata de uma dispersão de líquidos imiscíveis 
entre si e que gera uma fácil absorção devido ao seu tamanho de gotícula 
nanométrico. Para aperfeiçoar o sistema nanoemulsionado e possibilitar sua 
aplicação de forma tópica, a NE selecionada foi posteriormente gelificada, visto 
que o uso de NE de forma tópica é dificultado devido sua baixa viscosidade. 
Foram desenvolvidos sistemas nanoemulsionados por método de baixa energia 
e suas características físico-químicas foram avaliadas no decorrer do estudo. O 
sistema sem IBF selecionado se mostrou translúcido e com tamanho de gotícula 
e índice de polidispersão estáveis durante um período de 60 dias. O sistema 
recebeu então o IBF e as mesmas características foram avaliadas, sendo a 
formulação estável por 15 dias. Em seguida, as nanoemulsões vazias e com 
fármaco passaram pelo processo de gelificação e mantiveram sua estabilidade 
por mais de 40 dias, mantendo suas características nanométricas durante o 
estudo. Desta forma, podemos observar que o desenvolvimento de NE pode 
melhorar a biodisponibilidade do IBF e que os nanogéis são uma opção para 
melhorar a administração tópica deste fármaco. 

 
Palavras-chave: Nanoemulsão. Nanogel. Ibuprofeno. 

TITLE: PREPARATION OF NANOEMULSIONS AND NANOGELS FOR DRUG 

RELEASE. 

Abstract 

Ibuprofen (IBF) is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that has 
analgesic, antipyretic and anti-inflammatory action, but is a poorly soluble drug. 
To improve the bioavailability of hydrophobic drugs we have self-emulsifying drug 
delivery systems. Among these systems we have nanoemulsion (NE), which is a 
dispersion of immiscible liquids among themselves and that generates an easy 
absorption due to its nanometric droplet size. In order to improve the 
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nanoemulsion system and enable its topical application, the selected NE was 
later gelled, as the use of topical NE is difficult due to its low viscosity. Low energy 
nanoemulsion systems were developed and their physicochemical 
characteristics were evaluated during the study. The system without selected IBF 
was translucent and had stable droplet size and polydispersion index over a 
period of 60 days. The system then received the IBF and the same characteristics 
were evaluated and the formulation was stable for 15 days. Next, the empty and 
drug nanoemulsions went through the gelation process and maintained their 
stability for more than 40 days, maintaining their nanometric characteristics 
during the study. Thus, we can see that the development of NE can improve the 
bioavailability of IBF and that nanogels are an option to improve topical 
administration of this drug. 

 
Keywords: Nanoemulsion. Nanogel Ibuprofen. 
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TÍTULO: Construção de modelo paradigmático da vivência de mães diante da 

interrupção do aleitamento materno exclusivo. 

Resumo 

Objetivo: compreender a vivência de mães no desmame precoce. Método: 
pesquisa qualitativa, ancorada na vertente straussiana da Teoria Fundamentada 
nos Dados (Grounded Theory), realizada em uma Unidade de Saúde que atua 
como Estratégia Saúde da Família no município de Caicó, Rio Grande do Norte. 
Compuseram a amostra 19 participantes, distribuídos em três grupos: o primeiro 
constituído por 13 mães, o segundo por três profissionais de saúde e o terceiro 
por três familiares. A coleta de dados ocorreu entre os meses de abril e setembro 
de 2018 por meio de entrevista em profundidade, com auxílio de memorandos e 
diagramas. Resultados: Emergiu o fenômeno intitulado “Experenciando o 
insucesso da amamentação exclusiva”, sustentado por três categorias, conforme 
o modelo paradigmático: condições – “Identificando os limitadores para o 
sucesso do AME; ações/interações – “Buscando equilibrar a maternidade com o 
papel profissional feminino e Vivenciando a ausência do suporte social para 
manter o AME”; consequências – “Introduzindo leite artificial e alimentação 
complementar antes do sexto mês e Experenciando sentimentos de culpa e 
tristeza diante do desmame precoce”. Conclusão: As mães vivenciaram 
sentimentos negativos de culpa, tristeza e preocupação diante da 
impossibilidade de cumprir as recomendações do aleitamento materno exclusivo 
e pela introdução da alimentação complementar precocemente. 
 
Palavras-chave: Aleitamento Materno; Desmame precoce; Teoria 

Fundamentada nos Dados. 

TITLE: Mothers' Experiences in Early Weaning 

Abstract 

Objective: To understand the experience of mothers in early weaning. Method: 
qualitative research, anchored in the Straussian aspect of Grounded Theory, 
carried out in a Health Unit that acts as a Family Health Strategy in Caicó, Rio 
Grande do Norte. The sample consisted of 19 participants, divided into three 
groups: the first consisting of 13 mothers, the second by three health 
professionals and the third by three family members. Data collection took place 
between April and September 2018 through in-depth interviews, with the help of 
memos and diagrams. Results: The phenomenon emerged entitled 
“Experiencing the failure of exclusive breastfeeding”, supported by three 
categories, according to the paradigmatic model: conditions - “Identifying the 
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limiters for the success of EBF; actions / interactions - “Seeking to balance 
motherhood with the female professional role and Experiencing the absence of 
social support to maintain EBF”; Consequences - "Introducing artificial milk and 
complementary feeding before the sixth month and Experiencing feelings of guilt 
and sadness in the face of early weaning." Conclusion: The mothers experienced 
negative feelings of guilt, sadness and concern about the impossibility of 
complying with exclusive breastfeeding recommendations and the introduction of 
complementary feeding early. 
 
Keywords: Breastfeeding; Early weaning; Grounded Theory. 
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TÍTULO: ESTUDO in silico DE CADEIAS CRESCENTES DE VALINA 

Resumo 

Fármacos são obtidos via síntese química e o que antecede esse processo, 
geralmente, são as simulações computacionais. Se tratando da criação de um 
fármaco que possua um aminoácido ligado a sua estrutura, esse último processo 
pode perceber possíveis interações fármaco-biomolécula que poderão 
comprometer a atividade biológica do biofármaco. Tão relevante quanto esse 
último processo, são as características interatômicas previstas pelos seus 
métodos, pois elas são obtidas através de aproximações matemáticas ou 
empíricas. No entanto, há uma problemática para esse último caso, que seria a 
existência de pouca caracterização de aminoácidos de cadeia lateral volumosa. 
Em razão disso, resolveu-se estudar a valina e suas cadeias crescentes. Para 
isso, foram realizados Annealing e otimizações quânticas das estruturas da 
valina, bivalina, trivalina e tetravalina para posterior comparações tipo (I), (II) e 
(III). Em consequência disso, foi possível notar que quanto maior a cadeia 
peptídica, mais negativa se torna a energia interna e maior o número de ligações 
de hidrogênio. Além de que, as cadeias constituídas pelos mesmos aminoácidos 
apresentam acentuas variações, principalmente, no ângulo em que o carbono-α 
está envolvido. 
 
Palavras-chave: Ângulos, ligações, cadeias e valina. 

TITLE: Study in silico of valine and its growing chains 

Abstract 

Drugs are obtained via chemical synthesis and what precedes this process are 
usually computer simulations. When it comes to the creation of a drug that has 
an amino acid attached to its structure, this latter process can perceive possible 
drug-biomolecule interactions that could compromise the biological activity of the 
biopharmaceutical. As relevant as this latter process are the interatomic 
characteristics predicted by their methods, as they are obtained through 
mathematical or empirical approximations. However, there is a problem with the 
latter case, which is that there is little characterization of bulky side chain amino 
acids. As a result, it was decided to study valine and its growing chains. For this, 
Annealing and quantum optimization of valine, bivalin, trivaline and tetravaline 
structures were performed for further comparisons of type (I), (II) and (III). As a 
result, it was noted that the longer the peptide chain, the more negative the 
internal energy becomes and the greater the number of hydrogen bonds. 
Moreover, the chains made up of the same amino acids present marked 
variations, especially in the angle in which carbon-α is involved. 
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Keywords: Angles, bonds, chains e valine 
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TÍTULO: pH DE UM ARGISSOLO CULTIVADO COM PINHÃO MANSO 

(Jatropha curcas L.) SOB ADUBAÇÃO COM FERTILIZANTES ORGÂNICOS E 

BIOFERTILIZANTES DE ROCHAS. 

Resumo 

 

O projeto teve como objetivo avaliar os efeitos da aplicação de biofertilizantes 
orgânicos/minerais e da inoculação de fungo micorrízico arbuscular nos valores 
de pH do solo cultivado com pinhão manso (Jatropha curcas L.). O experimento 
foi realizado na Escola Agrícola de Jundiaí (UFRN). O delineamento utilizado foi 
o de blocos ao acaso em esquema fatorial 6 x 2, com seis tratamentos de 
adubação de cobertura (UV – Urina de Vaca; BL – Biofertilizante líquido; EP – 
Efluente de piscicultura; BPK - Biofertilizante de rochas fosfatada/potássica; RPK 
– rocha fosfatada/potássica moída; AM – adubação mineral) e dois tratamentos 
de micorrização (com e sem micorrização), com quatro repetições. Os 
tratamentos de adubação estudados não promoveram diferenças significativas 
nos os valores do pH do solo. A aplicação de fungo micorrízico arbuscular não 
alterou significativamente os valores de pH do solo cultivado com pinhão manso, 
em nenhum dos tratamentos de adubações estudados. 

 
 
Palavras-chave: Solo; Biofertilizante; Fertilizantes orgânicos; adubação. 

TITLE: pH OF A ARGISOL CULTIVATED WITH Jatropha curcas UNDER 

FERTILIZATION WITH ORGANIC FERTILIZERS AND BIOFERTILIZERS. 

Abstract 

 

The project aimed to evaluate the effects of fertilizer application and inoculation 
of arbuscular mycorrhizal fungi on the pH value of an Argissolo Amarelo 
cultivated with jatropha (Jatropha curcas L.). The experiment was conducted at 
the Federal University of Rio Grande do Norte, Brazil, using a randomized block 
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design with three replicates in a 6 x 2 factorial arrangement, consisting of six 
topdressing treatments (UV - Cow urine; BL – Liquid biofertilizer; EP - Fish 
effluent; BPK - Biofertilizer of phosphate/potassium rocks; RPK - Ground 
phosphate/potassium rocks; AM - mineral fertilizer) and two treatments in regard 
to arbuscular mycorrhizal fungi (with and without mycorrhizal fungi). The 
fertilization treatments studied did not promote significant differences in soil pH 
values. The application of arbuscular mycorrhizal fungus did not cause significant 
differences in soil pH values in any of the fertilization treatments studied. 

 
 
Keywords: Ground; Biofertilizer; Organic fertilizers; fertilizing. 
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TÍTULO: POTENCIAL EFEITO ANTIESCORPIÔNICO DA PEÇONHA DE Tityus 

serrulatus FRENTE AO SUCO DOS FRUTOS DE Hancornia speciosa Gomes 

Resumo 

No Brasil, dentre os principais animais envolvidos em acidentes peçonhentos, os 
escorpiões estão em maior incidência, ocorrendo 43,6 acidentes para cada 100 
mil habitantes, alguns evoluindo para óbito (taxa de letalidade 0,11%). A peçonha 
dos escorpiões é uma mistura complexa de proteínas, peptídeos, 
mucopolissacarídeos entre outras, e são responsáveis por manifestações locais 
e sistêmicas. As manifestações locais caracterizam-se fundamentalmente por 
dor no local da picada, às vezes irradiada, sem alterações do estado geral. As 
manifestações sistêmicas são menos frequentes, e estão presentes em 
acidentes classificados como moderados ou graves. O edema pulmonar agudo 
é a complicação mais temida. Nesses casos, além do combate à dor e 
tratamento de suporte, está indicada a soroterapia. Entretanto, a aquisição do 
soro, sua distribuição para a população e o efeito eficiente no tratamento do 
edema de pulmão são consideradas algumas limitações da soroterapia. Diante 
disso, faz-se necessário estudos para melhoria do tratamento de acidentes 
envolvendo picada de escorpião. O uso de plantas medicinais é uma alternativa 
de escape para retardar essas manifestações até que o paciente consiga 
atendimento médico. O estudo foi realizado com a espécie vegetal Hancornia 
speciosa Gomes, espécie nativa do Brasil que pertence à Família Apocynaceae 
e é popularmente conhecida como “mangabeira”. 
 
Palavras-chave: “Mangabeira”; “Tityus serrulatus”; “Hancornia speciosa Gomes”. 

TITLE: POTENTIAL ANTI-SCORPIC EFFECT OF Tityus serrulatus PART IN 

FRUIT JUICE OF Hancornia speciosa Gomes 

Abstract 

In Brazil, among the main animals involved in venomous accidents, scorpions are 
more prevalent, with 43.6 accidents per 100,000 inhabitants, some evolving to 
death (mortality rate 0.11%). Scorpion venom is a complex mixture of proteins, 
peptides, mucopolysaccharides, among others, and is responsible for local and 
systemic manifestations. Local manifestations are mainly characterized by pain 
at the bite site, sometimes irradiated, without changes in the general condition. 
Systemic manifestations are less frequent and are present in accidents classified 
as moderate or severe. Acute pulmonary edema is the most feared complication. 
In these cases, in addition to combating pain and supportive treatment, 
serotherapy is indicated. However, serum acquisition, distribution to the 
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population, and efficient effect in the treatment of lung edema are considered 
some limitations of serotherapy. Therefore, studies are needed to improve the 
treatment of accidents involving scorpion bites. The use of medicinal plants would 
be an escape alternative to delay these manifestations until the patient gets 
medical attention. The study was conducted with the plant species Hancornia 
speciosa Gomes, a native species from Brazil that belongs to the Apocynaceae 
family and is popularly known as “mangabeira”. 
 
Keywords: “Mangabeira”; “Tityus serrulatus”; “Hancornia speciosa Gomes”. 
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TÍTULO: Caracterização do perfil clínico-nutricional de pacientes oncológicos 

hospitalizados 

Resumo 

O câncer é caracterizado pelo conjunto de 100 doenças que tem o crescimento 
acelerado e desordenado de células que invadem órgãos e tecidos do corpo. 
Indivíduos com câncer apresentam diversas alterações metabólicas, resultando 
num estado nutricional deficiente em vários aspectos, como desnutrição calórica, 
proteica, de vitaminas e minerais. Diversos fatores podem estar envolvidos, 
como a redução do apetite, disfagia e efeitos do tratamento (náuseas, diarreia, 
alterações no paladar). Com o objetivo de caracterizar os pacientes 
hospitalizados em relação ao perfil clínico-nutricional, foi utilizado um 
questionário pré-elaborado com informações clínicas e do estado nutricional 
(peso, altura, CB, DCT, PP, MAP e ASG-PPP. Os resultados mostraram que 
58% dos pacientes internados eram mulheres, com média de idade de 55 anos. 
60% estavam em quimioterapia e 40% relataram ter hipertensão. 
Aproximadamente 25% relataram ter falta de apetite e 23% sentir saciedade 
precoce, sendo esses sintomas os mais recorrentes. A taxa de 
sobrepeso/obesidade foi de 28,81%, que em sua maioria eram mulheres. 
Também foi observado que grande parte tinha diagnóstico há um tempo maior 
ou igual a 6 meses e ingestão média de 1610 Kcal por dia. Com o presente 
trabalho pode-se concluir que os participantes, em sua maioria, apresentaram 
estado nutricional alterado com comorbidades associadas e sintomas de grande 
impacto nutricional, e com presença de uma alta taxa de sobrepeso/obesidade 
e baixa ingestão calórica. 
 
Palavras-chave: câncer, diagnóstico, nutrição. 

TITLE: Characterization of clinical and nutritional profile of hospitalized cancer 

patients 

Abstract 

Cancer is characterized by the set of 100 diseases that have the rapid and 
disordered growth of cells that invade organs and tissues of the body. Individuals 
with cancer have several metabolic changes, resulting in a deficient nutritional 
status in many aspects, such as caloric, protein, vitamin and mineral malnutrition. 
Several factors may be involved, like reduced appetite, dysphagia, and treatment 
effects (nausea, diarrhea, changes in taste). In order to characterize hospitalized 
patients in relation to the clinical and nutritional profile, a pre-designed 
questionnaire with clinical and nutritional status information (weight, height, AC, 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 441 

 

TS, CG, APM and ASG-PPP) was used. 58% of the inpatients were women, 
mean age 55. 60% were on chemotherapy and 40% reported having 
hypertension Approximately 25% reported lack of appetite and 23% had early 
satiety, these symptoms being the most recurrent The overweight / obesity rate 
was 28.81%, which were mostly women It was also observed that most of them 
were diagnosed for a time greater than or equal to 6 months and an average 
intake of 1610 Kcal per day. It can be concluded that the majority of the 
participants presented altered nutritional status with associated comorbidities and 
symptoms of great nutritional impact, and with the presence of a high 
overweight/obesity rate low caloric intake. 
 
Keywords: Cancer, diagnosis, nutrition. 
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TÍTULO: Determinação da composição centesimal de polpas e sementes de 

melões Cantaloupe, Charentais e Honey Dew 

Resumo 

O melão (Cucumis melo L.) se destaca pela rica composição nutricional e 
presença de substâncias bioativas. O Rio Grande do Norte é o estado brasileiro 
com maior produção. Entretanto, o fluxo de comercialização promove perdas 
devido à alta perecibilidade e fatores pós-colheita. Visando a produção de novos 
produtos alimentícios, o estudo avaliou a composição centesimal das farinhas de 
polpas e sementes dos melões Cantaloupe (CA), Charentais (CH) e Honey Dew 
(HD). Após higienização, sementes e polpas foram secas em estufa ventilada 
(60°C/8h e 55°C/24 h, respectivamente), e trituradas em liquidificador doméstico. 
Determinou-se umidade, proteínas, lipídios, cinzas, carboidratos disponíveis, 
fibra bruta e valor calórico. As farinhas das polpas diferiram significativamente 
(p<0,05) entre CA e CH quanto à umidade [22,70% (2,74) e 16, 70% (0,64)], 
proteínas [8,50% (0,30) e 7,20% (0,38)] e carboidratos disponíveis [54,00% 
(1,27) e 61,90% (1,95)]. Para as farinhas das sementes, houve diferença 
significativa (p<0,05) para todas as análises. Destacando-se, por exemplo, o teor 
de cinzas entre CA e CH [4,20% (0,01) e 3,75% (0,05)], fibras entre CH e HD 
[42,20% (0,83) e 51,90 (2,96)] proteínas entre CH, CA e HD [19,00% (0,54), 
14,50% (1,35) 15,25% (1,90)]. Essas diferenças são, possivelmente, devido à 
variabilidade, condições de cultivo, clima e solo. Conclui-se que as farinhas de 
polpas e sementes são importantes para a produção de novos produtos 
agregando proteínas, fibras e minerais. 
 
Palavras-chave: Frutas. Resíduos. Valor calórico. 

TITLE: Determination of the centesimal composition of pulp and seed flours of 

Cantaloupe, Charentais and Honey Dew melons 

Abstract 

 

Melon (Cucumis melo L.) is a fruit that stands out for its rich nutritional 
composition and presence of bioactive substances. Rio Grande do Norte is the 
Brazilian state with the highest production. However, the marketing flow causes 
losses due to high perishability and postharvest factors. Aiming at the production 
of new food products, the study evaluated the centesimal composition of pulp and 
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seeds of Cantaloupe (CA), Charentais (CH) and Honey Dew (HD) melons. After 
sanitation, seeds and pulps were dried in a ventilated oven (60°C/8h and 
55°C/24h, respectively), and ground in a domestic blender. Moisture, protein, 
lipids, ashes, available carbohydrates, crude fiber and caloric value were 
determined. Pulp flours differed significantly (p<0.05) between CA and CH in 
moisture content [22.70% (2.74) and 16.70% (0.64)], protein [8.50% (0 , 30) and 
7.20% (0.38)] and available carbohydrates [54.00% (1.27) and 61.90% (1.95)]. 
For seed flours, there was a significant difference (p<0.05) for all analyzes. 
Highlighting, for example, ash content between CA and CH [4.20% (0.01) and 
3.75% (0.05)], fibers between CH and HD [42.20% (0.83) and 51.90 (2.96)] and 
proteins between CH, CA and HD [19.00% (0.54), 14.50% (1.35) 15.25% (1.90)]. 
These differences are possibly due to variability, growing conditions, climate and 
soil. It is concluded that pulp and seed flours are important for the production of 
new food products by aggregating protein, fiber and minerals. 

 
 
Keywords: Fruits. Waste. Caloric value. 
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TÍTULO: EFEITO ANTI-INFLAMATÓRIO DE FLORES E FOLHAS DE Turnera 

subulata EM MODELO DE PERITONITE INDUZIDA POR 

LIPOPOLISSACARÍDEO (LPS) 

Resumo 

O processo inflamatório consiste em uma série complexa de eventos celulares, 
que evoluíram para eliminar ou conter os agentes infecciosos e reparar os danos 
teciduais. No entanto, uma resposta inflamatória descontrolada contribui para a 
disfunção celular. Turnera subulata tem sido estudado em relação à sua ação 
anti-inflamatória, apesar de seu uso na medicina popular, estudos para 
comprovar sua eficácia em modelos de inflamação são necessários. Os extratos 
foram feitos por decocção em água fervente por 10 'e posterior liofilização. Seu 
efeito na inflamação foi avaliado pelo recrutamento de leucócitos e quantificação 
de citocinas (TNF-alfa, IL1-beta) através do modelo de peritonite aguda induzido 
em camundongos. Os resultados foram expressos como média ± DP e 
analisados por ANOVA/Tukey. Os animais tratados com Turnera subulata 
mostraram uma redução significativa no recrutamento de leucócitos no local da 
lesão, bem como uma inibição efetiva das citocinas TNF-alfa; e IL1-beta;. A dose 
mais alta (500 mg/kg) promoveu redução de 80% da infiltração celular. Além 
disso, os extratos reduziram significativamente (p <0,001) em torno de 50% da 
atividade das citocinas (TNF; e IL1-beta) em todas as doses testadas. A eficácia 
antimigratória, assim como a inibição da atividade das citocinas, proteínas 
envolvidas no processo inflamatório, tornam os extratos de Turnera subulata 
uma interessante espécie vegetal para novos estudos como agente anti-
inflamatório no tratamento de doenças. 
 
Palavras-chave: Turnera; Inflamação; Terapêutica 

TITLE: ANTI-INFLAMMATORY EFFECT OF FLOWERS AND LEAVES OF 

Turnera subulata IN A MODEL OF PERITONITE INDUCED BY 

LIPOPOLISSACARIDE (LPS) 

Abstract 

The inflammatory process consists of a complex series of cellular events, that 
evolved to eliminate or contain the infectious agents and to repair tissue 
damages. However, an uncontrolled inflammatory response contributes to the 
cellular dysfunction. Turnera subulata has been studied in relation to its anti-
inflammatory action, despite its use in folk medicine, studies to prove its 
effectiveness in inflammation models are necessary. The extracts were made by 
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decoction in boiling water for 10’ and posterior lyophilization. Its effect on 
inflammation was assessed by leukocyte recruitment and quantification of 
cytokines (TNF-α, IL-1β) through the acute peritonitis model induced in mouses. 
The results were expressed as mean ± SD and analyzed by ANOVA/Tukey. The 
animals treated with Turnera subulata showed a significant reduction in leukocyte 
recruitment at the site of injury, as well as an effective inhibition of TNF-α and 
IL1-β cytokines. The highest dose (500 μg/kg) promoted a reduction of 80% of 
cellular infiltration. In addition, extracts significantly reduced (p <0.001) around 
50% of cytokine activity (TNF-α and IL1-β) at all doses tested. The antimigratory 
efficacy, as well as the inhibition of the activity of cytokines, proteins crucially 
involved in the inflammation process, make extracts of Turnera subulata an 
interesting plant species for new studies as an anti-inflammatory agent in the 
treatment of diseases. 
 
Keywords: Turnera; inflammation, therapy. 
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TÍTULO: Obtenção de saponinas a partir do resíduo industrial de Agave sisala 

para uso em sabonete facial em pó: caracterização química da fração 

enriquecida em saponinas e polissacarídeos 

Resumo 

Agave sisalana (sisal), é uma planta herbácea originária do México e adaptada 
na Caatinga Nordestina. Na composição química do seu resíduo industrial 
encontra-se saponinas que podem ser utilizadas como tensoativos naturais em 
cosméticos. O objetivo do trabalho foi executar a prospecção fitoquímica 
comparativa de extratos e frações do resíduo do Sisal. O resíduo coletado foi 
submetido a dois diferentes processos: i) prensagem resultando no líquido de 
prensagem (LP) e, ii) secagem do resíduo total em estufa circulante obtendo o 
resíduo seco (RS). A partir desses foram obtidos três extratos: A - LP em etanol 
30 % (p/p); B - RS com agente extrator água em soxhlet e, C - RS em etanol 30 
% (p/p). A partir desses extratos, foram obtidas frações enriquecidas baseadas 
em duas metodologias de purificação gerando fração celite e patente A, B e C. 
A quantificação de saponinas totais foi realizada por espectrofotometria (544 nm) 
utilizando o método vanilina-ácido sulfúrico. O teste de tensão superficial foi feito 
pela técnica de borbulhamento. O método analítico para quantificação de 
saponinas totais foi linear com R2 = 0,9951. As amostras extrato B e a fração 
celite B apresentaram maiores concentrações de saponinas totais, 38,49 % e 
33,22 % respectivamente. A fração celite B apresentou melhor resultado para o 
teste de tensão superficial (55,6 dynes/cm). Assim pode-se concluir que o extrato 
B e a fração celite B são os melhores candidatos a serem utilizados como 
fitoingredientes. 

 
Palavras-chave: Agave sisalana. Fitocosmético. Saponinas. Prospecção 

fitoquímica. 

TITLE: OBTAINING SAPONINS FROM THE BY-PRODUCT OF Agave sisalana 

FOR USE IN FACIAL SOAP POWDER: CHEMICAL CHARACTERIZATION OF 

SAPONINS AND POLYSACCHARIDE-ENRICHED FRACTION 
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Abstract 

 

Agave sisalana (sisal) is an herbaceous plant originating in Mexico and adapted 
to Northeast Caatinga. In its industrial residue there are saponins in the chemical 
composition which can be used as natural surfactants in cosmetics. The aim of 
this work was to perform the comparative phytochemical prospecting of extracts 
and fractions from the sisal by-product. The Agave sisalana by-product was 
submitted to two different processes: i) the by-product was pressed affording a 
pressing liquid (LP) and, ii) drying of the total by-product in circulating kiln 
obtaining the dry residue (RS). From these, three extracts were obtained: A - LP 
in 30% (w / w) ethanol; B - RS with water as an agent extractor in soxhlet, C - RS 
with 30% (w / w) ethanol. From these extracts, enriched fractions were obtained 
based on two purification methodologies. Quantitation of total saponins was 
performed by spectrophotometry (544 nm) using the vanillin-sulfuric acid method. 
The surface tension test was made by the bubbling technique. The analytical 
method for quantification of total saponins was linear with R2 = 0.9951. Extract B 
samples and Celite B fraction showed higher concentrations of total saponins, 
38.49% and 33.22% respectively. The Celite B fraction presented better results 
for the surface tension test (55.6 dynes / cm). Thus, it can be concluded that 
extract B and Celite B fraction were the best candidates to be used as phyto-
ingredients. 

 
 
Keywords: Agave sisalana. Phytocosmetic. Saponins. Phytochemical 

prospecting. 
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TÍTULO: Acesso à alimentação e segurança alimentar na população indígena 

residente em território potiguar. 

Resumo 

A população indígena encontra-se em um estado de invisibilidade social no 
estado do Rio Grande do Norte (RN) mesmo com uma densidade populacional 
considerável, sendo constatado em 2010 a presença de 2.597 indígenas em 
terras do RN (IBGE, 2012). Essa carência de suporte acarreta em várias 
condições sociais, econômicas e de saúde, sendo uma delas a de insegurança 
alimentar e nutricional. Foi constatado em uma pesquisa realizada pelo Conselho 
Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA/RN e colaboradores 
que 95,9% das famílias indígenas entrevistadas em uma das 8 comunidades do 
estado estavam com algum grau de insegurança alimentar, sendo 82,2 % nas 
formas moderada ou grave (CALAZANS et al, 2017). Com o intuito de avaliar as 
condições de acesso à alimentação e segurança alimentar desta população, a 
presente pesquisa tem como propósito dar mais visibilidade a população 
indígena do RN e dessa forma auxiliar na formulação de políticas destinada a 
esses povos. Pela demora na aprovação do parecer pelos comitês de ética 
(HUOL e CONEP) ficou impossibilitada a coleta de dados a respeito da 
insegurança alimentar neste último ano, porém foi possível a obtenção de dados 
suficientes para a execução de 3 artigos que contemplaram aspectos 
relacionados à segurança alimentar dessa população. 
 
Palavras-chave: Segurança alimentar. Comunidade indígena. Inclusão 

produtiva. 

TITLE: Dimensions that influence the food security of indigenous peoples: a study 

with ethnic groups belonging to the Potiguar territory. 

Abstract 

The indigenous population is in a state of social invisibility in the state of Rio 
Grande do Norte (RN) even with a considerable population density, being found 
in 2010 the presence of 2,597 indigenous in the lands of the RN (IBGE, 2012). 
This lack of support leads to various social, economic and health conditions, one 
of them being food and nutritional insecurity. It was found in a survey conducted 
by the State Council for Food and Nutrition Security - CONSEA / RN and 
collaborators that 95.9% of the indigenous families interviewed in one of the 8 
communities of the state were with some degree of food insecurity, being 82.2% 
in the moderate or severe forms (CALAZANS et al, 2017). In order to evaluate 
the conditions of access to food and food security of this population, this research 
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aims to give more visibility to the indigenous population of RN and thus assist in 
the formulation of policies aimed at these peoples. Due to the delay in the 
approval of the opinion by the ethics committees (HUOL and CONEP), it was 
impossible to collect data on food insecurity this past year, but it was possible to 
obtain sufficient data for the execution of 3 articles that covered aspects related 
to safety. food of this population. 
 
Keywords: Food and nutrition security.Indigenous community.Productive 

inclusion 
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TÍTULO: EFEITOS DA INCLINAÇÃO DA ESTEIRA SOBRE A FUNÇÃO 

MOTORA DE INDIVÍDUOS COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

Resumo 

 

O AVC é uma das principais causas de mortalidade em adultos, como também 
uma das doenças que mais causam incapacidade devido às sequelas geradas 
pela lesão cerebral, onde essas afetam as funções motoras, sensitivas, 
cognitivas, de coordenação e de força (hemiplegia). Diante dessas alterações 
importantes na função motora, a pesquisa desenvolvida incorpora como um dos 
meios de avaliação a Escala de Avaliação de Fugl-Meyer (EFM). Essa escala 
tem como principal objetivo mensurar e classificar o comprometimento motor em 
indivíduos que sofreram o AVC seja ele isquêmico ou hemorrágico. Com isso, a 
EFM é composta pelas classificações: severo, marcante, moderado e leve. Essa 
mensuração da função motora proposta pela EFM se estrutura por uma 
pontuação que determina os níveis de comprometimento causados pelos danos 
ao tecido nervoso central e suas repercussões na condição motora. Os 
indivíduos submetidos à essa avaliação tiveram uma classificação 
predominantemente dos níveis elevados de comprometimento motor definidos 
pela EFM. Dessa forma, o presente trabalho apresenta dados preliminares da 
avaliação de função motora, propondo assim uma continuidade no estudo para 
realização de comparativos nos resultados da EFM no início e termino do 
treinamento em esteira inclinada. 

 
 
Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral. Função Motora. Treino em Esteira. 

TITLE: EFFECTS OF MAT TILT ON THE MOTOR FUNCTION OF CEREBRAL 

VASCULAR ACCIDENT INDIVIDUALS 

Abstract 

 

Stroke is one of the leading causes of adult mortality, as well as one of the most 
disabling diseases due to sequelae generated by brain injury, where they affect 
motor, sensory, cognitive, coordination and strength (hemiplegia) functions. 
Given these important changes in motor function, the research developed 
incorporates as one of the means of evaluation the Fugl-Meyer Rating Scale 
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(EFM). This scale aims to measure and classify motor impairment in individuals 
who have suffered ischemic or hemorrhagic stroke. Thus, the EFM is composed 
by the ratings: severe, striking, moderate and mild. This measurement of motor 
function proposed by the EFM is structured by a score that determines the levels 
of impairment caused by damage to central nervous tissue and its repercussions 
on motor condition. Individuals undergoing this assessment had a predominantly 
high motor impairment level as defined by the EFM. Thus, the present study 
presents preliminary data on motor function assessment, thus proposing a 
continuity in the study to perform comparisons on the results of the EFM at the 
beginning and end of inclined treadmill training. 

 
 
Keywords: Stroke. Motor function. Treadmill training. 
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TÍTULO: Caracterização do perfil sorológico de indivíduos com a doença de 

Chagas e as leishmanioses no estado do RN. 

Resumo 

 

  Na America Latina, especialmente em regiões tropicais, a Doença de Chagas 
e a Leishmaniose se destacam por sua prevalencia entre as regiões norte e 
nordeste. Para o diagnostico clinico dessas enfermidades, é assossiada a 
sintomatologia, dados epidemiologicos e sorologicos. Dentre os exames 
laboratoriais disponiveis, há o Enzyme Linked Immunosorbent Assay, mais 
conhecido como ELISA ou ensaio de imunoabsorção enzimatica, que detecta a 
presença de anticorpos especificos frente a um determinado antigeno. Devido a 
similaridade entre o Trypanosoma cruzi e a Leishmania spp., pertencentes a 
mesma familia, ambos apresentam reatividade cruzada entre si, onde seus 
anticorpos podem detectar e se ligar à epitopos de outros antigenos. Portanto, 
este trabalho tem como objetivo identificar antigenos tripanosomatídeos 
envolvido na reatividade cruzada em pacientes portadores da Doença de 
Chagas e Leishmaniose em Natal, RN. 

 
 
Palavras-chave: Doença de Chagas, Leishmaniose, ELISA 

TITLE: Characterization of the serological profile of individuals with Chagas' 

disease and Leishmaniasis in the state of RN. 

Abstract 

  In Latin America, especially in tropical regions, Chagas' disease and 
Leishmaniasis stand out for their prevalence between the north and northeast 
regions. For the clinical diagnosis of those diseases, symptomatology associated 
with epidemiological and serological data are supported. Among the available 
laboratorial tests is the Enzyme Linked Immunosorbent Assay, better known as 
ELISA, which detects the presence of specific antibodies against a particular 
antigen. Due to the similarity between Trypanosoma cruzi and Leishmania spp., 
belonging to the same family, both present cross-reactivity, where their 
antibodies can detect and bind to epitopes of each other antigens. Therefore, this 
study aims to identify trypanosomatid antigens involved in cross-reactivity in 
patients with Chagas' disease and Leishmaniasis in Natal, RN. 
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Keywords: Chagas' disease, Leishmaniasis, ELISA 
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TÍTULO: Caracterização epidemiológica de crianças com hepatite autoimune 

atendidas no hospital de referência do Rio Grande do Norte 

Resumo 

 

Introdução: A hepatite autoimune (HAI) é caracterizada como uma doença 
inflamatória crônica do fígado e uma importante causa de doença hepática 
terminal. A HAI pode se apresentar de duas formas: HAI tipo 1 e HAI tipo 2. A 
etiologia da doença permanece desconhecida, apesar de fatores genéticos e 
ambientais estarem envolvidos em seu desenvolvimento. Tendo em vista o 
número limitado de estudos avaliando crianças com HAI, foi objetivado a 
caracterização de pacientes pediátricos com HAI em um hospital de referência 
no estado do Rio Grande do Norte. Metodologia: até o presente momento, 19 
pacientes com diagnóstico de HAI atendidos no setor de hepatologia pediátrica 
do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) foram incluídos no estudo. Foi 
realizada a coleta de dados individuais dos pacientes como os achados clínicos, 
história clínica, exames realizados, esquema terapêutico e dados 
socioeconômicos. Resultados: a população avaliada tem em média 15 anos, é 
procedente do interior do RN, de maioria feminina e com HAI 1. A maioria dos 
pacientes utiliza como esquema terapêutico azatioprina em monoterapia ou 
prednisona + azatioprina. Conclusão: até o momento, os resultados demonstram 
similaridade entre a população estudada e outras populações pediátricas com 
HAI, além de uma boa resposta ao tratamento. 

 
 
Palavras-chave: hepatite autoimune, vitamina D e receptor da vitamina D 

TITLE: Epidemiological characteridtics of children with autoimmune hepatitis 

attending a reference 

Abstract 

 

Autoimmune hepatitis (AIH) is characterized as a chronic inflammatory disease 
of the liver and a important cause of hepatic terminal disease. It can present in 
two forms: AIH type 1 and AIH type 2. The etiology of the disease remains 
unknown, besides genetic and environmental factors are involved in its onset and 
development. In view of the limited number of studies evaluating children with 
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AIH, this study has the objective to characterize pediatric patients with AIH in a 
reference hospital of Rio Grande do Norte. Methodology: to this moment, 19 
patients diagnosed with AIH attended at the pediatric hepatology sector of the 
University Hospital Onofre Lopes (UHOL) were included in the study. Individual 
data collection was performed including the clinical findings, clinical history, 
therapeutic scheme and socioeconomical data. Results: the population studied 
has on average, 15 years of age. Most of them are from the Rio Grande do Norte 
countryside, female and with type 1 AIH. Most of the patients utilize as 
therapeutical scheme azathioprine as a monotherapy or combinde with 
prednisone. Conclusion: to this moment, the results show a similarity between 
the population studied and pediatric populations with AIH described in the 
literature and a positive response to therapy. 

 
 
Keywords: autoimmune hepatitis, vitamin D and vitamin D receptor 
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TÍTULO: Associação da palma forrageira com bagaço de cana-de-açúcar ou 

feno de capim elefante na dieta de caprinos confinados: digestibilidade dos 

nutrientes. 

Resumo 

 

Objetivou-se avaliar a digestibilidade de dietas a base de palma forrageira 
associada a diferentes fontes de fibra. Foram utilizados 24 cabritos de origem 
leiteira, sendo 12 animais castrados e 12 animais não castrados, mantidos em 
confinamento e alimentados com dietas a base palma forrageira associadas a 
bagaço de cana-de-açúcar ou capim elefante, como fontes de fibra. O ensaio de 
digestibilidade foi realizado in vivo, pela incubação dos alimentos, sobras e fezes 
dos animais em ovinos fistulados, para determinação do FDNi como indicador 
interno dos alimentos. Foram avaliados os coeficientes de digestibilidade da 
matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN) e 
carboidratos não-fibrosos (CNF). A digestibilidade para a FDN não diferiu, 
estatisticamente, entre as diferentes fontes de fibra. Houve diferença estatística 
para a digestibilidade da MS, PB e CNF, com os melhores resultados para o 
bagaço de cana-de-açúcar (66,12; 74,26 e 91,94%, respectivamente) em relação 
ao feno de capim elefante (62,88; 70,95 e 83,07%, respectivamente). Conclui-se 
que o bagaço de cana-de-açúcar se apresentou mais digestível para caprinos 
em confinamento. 

 
 
Palavras-chave: Subprodutos. Caprinocultura leiteira. Fontes de fibra. 

TITLE: ASSOCIATION OF FORAGE PALM WITH SUGARCANE BAGASSE OR 

ELEPHANTGRASS HAY IN THE DIET OF CONFINED GOATS: DIGESTIBILITY 

OF NUTRIENTS 

Abstract 

The objective of this study was to evaluate the digestibility of diets based on 
forage palm associated with different fiber sources. Twenty-four dairy goats were 
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used, being 12 castrated and 12 non-castrated animals, kept in confinement and 
fed forage palm diets associated with sugarcane bagasse or elephant grass as 
fiber sources. The digestibility test was performed in vivo, by incubating the food, 
leftovers and feces of animals in fistulated sheep, to determine the NDF as 
internal indicator of the feed. The digestibility coefficients of dry matter (DM), 
crude protein (CP), neutral detergent fiber (NDF) and non-fibrous carbohydrates 
(CNF) were evaluated. The digestibility for NDF did not differ statistically between 
the different fiber sources. There was a statistical difference for DM, CP and CNF 
digestibility, with the best results for sugarcane bagasse (66.12; 74.26 and 
91.94%, respectively) in relation to elephant grass hay (62.88, 70.95 and 83.07%, 
respectively). It was concluded that sugarcane bagasse was more digestible for 
feedlot goats. 
 
Keywords: By-products. Dairy goat farming. Source fiber. 
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE MICROEMULSÕES 

CONTENDO CURCUMINA PARA APLICAÇÃO TRANSDÉRMICA 

Resumo 

A curcumina (CURC) é uma molécula de baixa solubilidade em água, baixa 
biodisponibilidade oral e que apresenta elevado interesse terapêutico. No intuito 
de superar esta problemática, o objetivo deste trabalho foi desenvolver dois 
sistemas microemulsionados contendo CURC com potencial aplicabilidade para 
via transdérmica. Os sistemas microemulsionados, um com CURC (MEC) e outro 
sem (MEB) foram preparados através de sonicação por 10 minutos, avaliados 
visualmente e caracterizados no que diz respeito aos parâmetros de 
condutividade, pH, tamanho de gotícula e indice de polidispersao (PdI). Ambas 
microemulsões apresentaram características adequadas após produção, que se 
mantiveram inalteradas ao longo de 90 dias. Tais como, translucidez, tamanho 
de gotícula médio de 26 nm ± 0,3 para a MEB e 23nm ± 0,5 para a MEC; PdI de 
0,1 ± 0,02 para a MEB e 0,1 ± 0,01 para a MEC; pH igual a 6,0 ± 0,1 para a MEB 
e 5,9 ± 0,1 para a MEC; e 226 µs/cm ± 6 para a MEC. No que diz respeito à 
condutividade da MEB, foi observado um aumento de cerca de 40% ao longo 
dos 90 dias de armazenamento, atribuídos à degradação de tensoativos, 
provavelmente inibida na MEC pela ação antioxidante da CURC. Por fim, pode-
se concluir que o MEC se apresenta como potencial candidato para investigação 
da liberação transdérmica de CURC, contornando as limitações da CURC 
atualmente encontradas por via oral. 

 
Palavras-chave: curcumina; microemulsão; sistema transdérmico 

TITLE: DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF CURCUMIN-LOADED 

MICROEMULSIONS FOR TRANSDERMAL APPLICATION 

Abstract 

Curcumin (CURC) is a liposoluble molecule that shows low oral bioavailability 
and low permeability although presenting high therapeutic interest. In order to 
overcome these drawbacks, the aim of this work was to develop two 
microemulsion delivery systems intended for the transdermal delivery of CURC. 
Two microemulsion systems, with and without CURC (MEB and MEC, 
respectively) were prepared by sonication for 10 minutes and visually evaluated, 
characterized by conductivity, pH, droplet size and polydispersity index (PdI) over 
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90 days. After storage, the systems remained unchanged regarding the studied 
parameters, displaying mean droplet size of 26 nm ± 0.3 for MEB and 23nm ± 0.5 
for MEC; PdI of 0.1 ± 0.02 for MEB and 0.1 ± 0.01 for MEC; pH 6.0 ± 0.1 for MEB 
and 5.9 ± 0.1 for MEC; and conductivity 226 µs / cm ± 6 for the MEC. On the 
other hand, MEC showed an increase of 40 % in conductivity over the 90 days of 
study, suggestive of surfactant degradation, which may have been prevented by 
the CURC in the MEC sample. Finally, it can be concluded that MEC presents 
itself as a potential candidate for transdermal delivery of curcumin, possibly 
overcoming the limitations of this drug regarding its oral administration. 

 
Keywords: curcumin; microemulsion; transdermal system. 
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TÍTULO: Avaliação nutricional de pacientes oncológicos ambulatoriais 

Resumo 

 

Introdução: O câncer é a segunda patologia que mais mata no mundo e 
estimativas apontam que para o biênio 2018/2019 o Brasil pode registrar cerca 
de 1,2 milhão de novos casos. Responsável por severas alterações fisiológicas 
e metabólicas as quais implicam diretamente no estado nutricional dos 
pacientes. Objetivos: Avaliar o estado nutricional de pacientes oncológicos. 
Metodologia: Estudo transversal, prospectivo realizado em indivíduos atendidos 
no ambulatório de Nutrição do Hospital Universitário Onofre Lopes. Foram 
coletados dados clínicos e demográficos, e o estado nutricional foi avaliado 
mediante antropometria, Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Próprio 
Paciente (ASG-PPP), bioimpedância e consumo alimentar. Resultados: 
Participaram 31 indivíduos, com prevalência de mulheres (54,8%) e média de 
idade de 58 anos. O câncer gástrico foi o mais predominante (32,2%) e 
quimioterapia o tratamento mais empregado (64,5%). Segundo o ASG-PPP, 
74,1% dos pacientes estavam desnutridos ou com suspeita de desnutrição. Em 
relação ao consumo alimentar 51,6% alegaram estar comendo menos que o 
normal, e o consumo de proteínas e carboidratos estavam com consumo acima 
do adequado, 63% e 78%, respectivamente, e todos os micronutrientes estavam 
inadequados. Conclusão: Este estudo identificou a presença de desnutrição em 
mais de 70% dos pacientes avaliados, inadequação do consumo alimentar e 
presença expressiva de sintomas de impacto nutricional. 

 
 
Palavras-chave: Câncer. Estado nutricional. Ângulo de fase. Risco nutricional. 

TITLE: Nutritional assessment of ambulatorial oncologic patients 

Abstract 

 

Introduction: Cancer is the second most deadly pathology in the world and 
estimates indicate that for the 2018/2019 biennium Brazil may register about 1.2 
million new cases. Responsible for severe physiological and metabolic changes 
that directly affect the nutritional status of patients. Objectives: Evaluate the 
nutritional status of cancer patients. Methods: Cross-sectional, prospective study 
conducted in individuals treated at the Dietitian Service of Onofre Lopes 
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University Hospital. Clinical and demographic data were collected, and nutritional 
status was assessed by anthropometry, Patient-Generated Global Subjective 
Assessment (ASG-PPP), bioimpedance, and food intake. Results: 31 individuals 
participated, with a prevalence of women (54.8%) and medium age of 58 years. 
Gastric cancer was the most prevalent (32.2%) and chemotherapy the most used 
treatment (64.5%). According to the ASG-PPP, 74.1% of patients were 
malnourished or suspected of being malnourished. Regarding food intake, 51.6% 
claimed to be eating less than normal, and protein and carbohydrate intake were 
above adequate, 63% and 78%, respectively, and all micronutrients were 
inadequate. Conclusion: This study identified the presence of malnutrition in 
more than 70% of the patients evaluated, inadequate food intake and significant 
presence of nutritional impact symptoms. 

 
 
Keywords: Cancer. Nutricional status. Phase angle. Nutritional risk. 
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TÍTULO: Predição de epítopos de células TCD8+ de estirpes americanas do 

vírus Mayaro. 

Resumo 

 

O vírus Mayaro (MAYV) é do gênero alphavirus, pertencente à família 
Togaviridae. Foi relatado em vários países, principalmente nas regiões tropicais 
da américa do sul e central. Como resultado de seu surto e a falta de medicação 
em potencial, há uma necessidade de futuras formulações de vacinas eficazes. 
O objetivo deste estudo foi predizer epítopos de células T promíscuos 
imunogênicos da poliproteína do vírus MAYV, usando uma variedade de 
ferramentas de bioinformática. Com base nisso, recuperamos diferentes 
sequências de poliproteína do vírus MAYV, isoladas em diferentes períodos de 
surtos e posteriormente foram analisadas através do alinhamento. Sequências 
consensos foram então utilizadas para prever os epítopos de células T 
promíscuos que se ligam a alelos MHC I, possuindo antigenicidade, não 
alergenicidade, imunogenicidade e não toxicidade, onde cinco epítopos 
passaram nos testes. Além disso, a análise de conservação também foi realizada 
usando ferramentas in silíco e mostrou uma conservação de 100% para todos 
os epítopos selecionados. Portanto, os epitopos de células T promíscuos, 
conservados, preditos e examinados contribuirão para futuras vacinas que serão 
capazes de induzir respostas imunes em uma população HLA heterogênea. No 
entanto, os resultados obtidos só deverão ser utilizados após estudos 
experimentais aprofundados. 
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TITLE: Prediction of TCD8 + cell epitopes of American strains of the Mayaro virus 

Abstract 

 

The Mayaro virus (MAYV) is from the genus alphavirus, belonging to the family 
Togaviridae. It has been reported in several countries, especially in the tropical 
regions of South and Central America. As a result of their outbreak and potential 
lack of medication, there is a need for future effective vaccine formulations. The 
aim of this study was to predict promiscuous immunogenic T cell epitopes of 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 463 

 

MAYV virus polyprotein using a variety of bioinformatics tools. Based on this, we 
retrieved different MAYV virus polyprotein sequences, isolated at different 
outbreak periods and subsequently analyzed through alignment. Consensus 
sequences were then used to predict promiscuous T-cell epitopes that bind to 
MHC I alleles, having antigenicity, non-allergenicity, immunogenicity and non-
toxicity where five epitopes passed the tests. In addition, conservation analysis 
was also performed using silicon tools and showed 100% conservation for all 
selected epitopes. Therefore, promiscuous, conserved, predicted, and examined 
T-cell epitopes will contribute to future vaccines that will be able to induce immune 
responses in a heterogeneous HLA population. However, the results obtained 
should only be used after in-depth experimental studies. 

 
 
Keywords: Epitopes; MHC Class; Immunoinformatics; Mayaro virus. 
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TÍTULO: Modulação da atividade de hidrolases por hexoses metabolizáveis e 

não metabolizáveis durante a mobilização das reservas em girassol 

Resumo 

O objetivo do presente trabalho foi caracterizar o efeito de hexoses 
metabolizáveis e não metabolizáveis na modulação da atividade de hidrolases 
envolvidas na mobilização das reservas durante o estabelecimento da plântula 
em girassol (Helianthus annuus L.). Plântulas da cultivar “Amarelo Alto”, obtidas 
48 h após a embebição das sementes, foram transferidas para ágar-água 5 g/L 
sem adições (controle), contendo 100 mM de glicose ou frutose (hexoses 
metabolizáveis) ou adicionado de 100 mM de manose ou 3-O-metil-glicose 
(hexoses não metabolizáveis) e foram crescidas sob condições controladas por 
72 h. As hexoses metabolizáveis, assim como os análogos não metabolizáveis, 
promoveram a retenção de lipídios e proteínas de reserva nos cotilédones, mas 
apenas a frutose e a manose foram capazes de causar acumulação de amido 
nestes órgãos. Tanto as hexoses metabolizáveis quanto as não metabolizáveis 
diminuíram simultaneamente a atividade de lipases, proteases ácidas e 
amilases. Uma vez que a manose (análogo fosforilável pela hexocinase) e a 3-
O-metil-glicose (análogo ineficientemente fosforilável) atrasaram a mobilização 
dos lipídios e proteínas de reserva em plântulas de girassol, a via dependente 
da hexocinase não é a única responsável pela modulação deste fenômeno. É 
possível afirmar que o atraso no processo de mobilização mediado por açúcares 
envolve a modulação da atividade das hidrolases que iniciam a degradação das 
diferentes reservas. 
 
Palavras-chave: estabelecimento da plântula, Helianthus annuus, sinalização 

por açúcar 

TITLE: Modulation of hydrolyse activity by metabolizable and non-metabolizable 

hexoses during reserve mobilization in sunflower 

Abstract 

The aim of this work was to characterize the effect of metabolizable and non-
metabolizable hexoses on the modulation of reserve-hydrolysing enzymes during 
seedling establishment in sunflower (Helianthus annuus L.). Seedlings from the 
“Amarelo Alto” cultivar obtained 48 h after seed imbibition were transferred to 5 
g/L water-agar without additions (control), containing 100 mM glucose or fructose 
(metabolizable hexoses) or supplemented by 100 mM mannose or 3-O-methyl-
glucose (non-metabolizable hexoses) and were grown under controlled 
conditions for 72 h. The metabolizable hexoses and the non-metabolizable 
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analogues promoted the retention of storage lipids and proteins in the cotyledons, 
but only fructose and mannose were able to cause starch accumulation in these 
organs. Both the metabolizable and non-metabolizable hexoses simultaneously 
decreased the activity of lipases, acid proteases and amylases. As mannose (an 
analogue phosphorylatable by hexokinase) and 3-O-methyl-glucose (inefficiently 
phosphorylatable) delayed the mobilization of storage lipids and proteins in 
sunflower seedlings, the hexokinase-dependent pathway is not solely 
responsible for modulating this phenomenon. It is possible to affirm that the 
sugar-mediated delay on the mobilization process involves the modulation of 
hydrolyse activities implicated in the initial degradation steps of the different 
reserves. 
 
Keywords: Helianthus annuus, seedling establishment, signalling by sugar 
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TÍTULO: Desenvolvimento do sorgo irrigado com água salina e submetido a 

adubação nitrogenada 

Resumo 

 

O objetivo deste trabalho foi de avaliar as respostas de plantas de sorgo cv. BRS 
Ponta Negra submetido a aplicação de doses de nitrogênio, em casa de 
vegetação, quando submetidas a diferentes níveis de salinidade da água. As 
doses de nitrogênio foram (0,50, 100,150 kg há-1) e cinco níveis de salinidade 
(0,5, 1,5, 2,5, 3,5 e 4,5 dS m-1). Para a instalação do experimento foi utilizado 
solo arenoso colocados em vasos plásticos perfurados na face inferior antes 
porém foi colocado uma camada de brita para facilitar a drenagem. Foram 
semeadas dez sementes de Sorgo cv BRS Ponta Negra em cada vaso. O 
delineamento foi inteiramente casualizado com quatro repetições, no esquema 
fatorial 4x5 totalizando 20 tratamentos. O uso da adubação química nitrogenada 
promoveu o crescimento das plantas de sorgo cv BRS Ponta Negra. A salinidade 
não interferiu no crescimento das plantas. 

 
 
Palavras-chave: nutrição, solos, salinidade. 

TITLE: Sorghum development irrigated with saline water and subjected to 

nitrogen fertilization 

Abstract 

 

The objective of this work was to evaluate the responses of sorghum cv. BRS 
Ponta Negra under nitrogen application in greenhouse when submitted to 
different levels of water salinity. Nitrogen rates were (0.50, 100.150 kg ha -1) and 
five levels of salinity (0.5, 1.5, 2.5, 3.5 and 4.5 dS m-1). For the installation of the 
experiment was used sandy soil placed in perforated plastic pots on the lower 
face before but a layer of gravel was placed to facilitate drainage. Ten seeds of 
Sorghum cv BRS Ponta Negra were sown in each pot. The design was 
completely randomized with four replications, in a 4x5 factorial scheme totaling 
20 treatments. The use of nitrogen chemical fertilization promoted the growth of 
sorghum cv BRS Ponta Negra plants. Salinity did not interfere with plant growth. 
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Keywords: nutrition, soil, salinity. 
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TÍTULO: EFEITO DA ADUBAÇÃO ORGÂNICA E MINERAL NA 

CONDUTIVIDADE ELÉTRICA DE SOLO CULTIVADO COM PINHÃO MANSO 

(Jatropha curcas L.). 

Resumo 

 

O projeto teve por objetivo avaliar os efeitos da aplicação de biofertilizantes 
orgânicos/minerais e da inoculação de fungo micorrízico arbuscular nos valores 
da condutividade elétrica de um Argissolo Amarelo cultivado com pinhão manso 
(Jatropha curcas L.). O delineamento utilizado no experimento foi o de blocos ao 
acaso em esquema fatorial 6 x 2, correspondendo a seis tratamentos de 
adubação de cobertura (UV – Urina de Vaca; BL – Biofertilizante líquido; EP – 
Efluente de piscicultura; BPK - Biofertilizante de rochas fosfatada/potássica; RPK 
– rocha fosfatada/potássica moída; AM – adubação mineral) e dois tratamentos 
de micorrização (com e sem micorrização), com quatro repetições. O 
experimento foi realizado em área da Escola Agrícola de Jundiaí (UFRN). Os 
tratamentos de adubação estudados não promoveram diferenças significativas 
nos os valores de condutividade elétrica do solo, nos solos sem e com aplicação 
de fungo micorrízico arbuscular. Não houve efeito significativo da micorrização 
nos valores da condutividade elétrica do solo. 

 
 
Palavras-chave: Micorrização, urina de vaca, efluente de piscicultura 

TITLE: EFFECT OF ORGANIC AND MINERAL FERTILIZATION ON 

ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF A SOIL CULTIVATED WITH Jatropha 

curcas. 

Abstract 
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The project aimed to evaluate the effects of fertilizer application and inoculation 
of arbuscular mycorrhizal fungi on the electrical conductivity of an Argissolo 
Amarelo cultivated with jatropha (Jatropha curcas L.). The experiment was 
conducted at the Federal University of Rio Grande do Norte, Brazil, using a 
randomized block design with three replicates in a 6 x 2 factorial arrangement, 
consisting of six topdressing treatments (UV - Cow urine; BL – Liquid biofertilizer; 
EP - Fish effluent; BPK - Biofertilizer of phosphate/potassium rocks; RPK - 
Ground phosphate/potassium rocks; AM - mineral fertilizer) and two treatments 
in regard to arbuscular mycorrhizal fungi (with and without mycorrhizal fungi). The 
fertilization treatments studied did not promote significant differences in the 
values of soil electrical conductivity in soils without and with application of 
arbuscular mycorrhizal fungus. There was no significant effect of mycorrhiza on 
the values of soil electrical conductivity. 

 
 
Keywords: Mycorrhization, cow urine, fish farming effluent 
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TÍTULO: Uso do extrato pirolenhoso de eucalipto na eclosão de ovos e 

sobrevivência de alevinos de Betta splendens 

Resumo 

 

Um dos problemas mais comuns no cultivo de alevinos é a ocorrência de 
doenças e enfermidades, no qual a alta taxa de mortalidade entre a espécie se 
dá na eclosão dos ovos que não receberam nenhum tipo de fungicida. Utilizado 
como estimulador de crescimento e como antifúngico, o Extrato Pirolenhoso é 
um subproduto da carbonização da madeira através da condensação da fumaça 
muito utilizado na agricultura. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a ação 
do Extrato Pirolenhoso sobre a eclosão de ovos de Betta splendens. O lenho de 
Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden foi utilizado na carbonização, para obter o 
Extrato Pirolenhoso (EP), no qual posteriormente foi bidestilado, para eliminar 
qualquer toxina presente no extrato. Em cada aquário foram utilizados 10 ovos, 
resultantes da fecundação de casais de betas, com os tratamentos T0: água, T1: 
uma gota do EP, T2: duas gotas do EP, T3: três gotas do EP e o T4: quatro gotas 
do EP, sendo cinco repetições por tratamento. Como resultado, foi encontrado 
que o tratamento T2 apresentou um potencial favorável para a eclosão de ovos 
de Betta splendens, podendo ser utilizado comercialmente para produção e 
comercialização, obtendo baixos índices de mortalidade na espécie. 

 
 
Palavras-chave: Carbonização, Peixe, Reprodução 

TITLE: Use of Pyroligneous Eucalyptus Extract in the hatching of Betta splendens 

eggs 

Abstract 

 

One of the most common problems in the cultivation of fingerlings is the 
occurrence of diseases and illnesses, in which the high mortality rate among the 
species occurs in the hatching of eggs that have not received any kind of 
fungicide. Used as a growth stimulant and antifungal, Pyroligneous Extract is a 
byproduct of wood carbonization through the condensation of smoke widely used 
in agriculture. The objective of the present work was to evaluate the action of 
Pyroligneous Extract on the hatching of Betta splendens eggs. Eucalyptus 
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grandis W. Hill ex Maiden wood was used in carbonization to obtain Pyroligneous 
Extract (EP), which was later bi-distilled to eliminate any toxin present in the 
extract. In each aquarium were used 10 eggs, resulting from the fertilization of 
couples of betas, with treatments T0: water, T1: one drop of EP, T2: two drops of 
EP, T3: three drops of EP and T4: four drops of EP, with five repetitions per 
treatment. As a result, it was found that the T2 treatment had a favorable potential 
for hatching of Betta splendens eggs, and can be used commercially for 
production and commercialization, obtaining low mortality rates in the species. 

 
 
Keywords: Carbonization, Fish, Reproduction. 
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TÍTULO: ALIMENTAÇÃO OFERTADA A RECÉM-NASCIDOS INTERNADOS 

EM UMA UNIDADE HOSPITALAR NEONATAL 

Resumo 

As necessidades nutricionais de um Recém-Nascido (RN) se alteram de acordo 
com fatores como o peso ao nascimento, a idade gestacional e a existência de 
doenças relacionadas, sendo o leite materno considerado o melhor alimento nos 
primeiros meses de vida. O objetivo do presente estudo foi verificar o perfil da 
alimentação ofertada a RNs internados em uma unidade hospitalar neonatal do 
interior do Rio Grande do Norte. Trata-se de um estudo quantitativo longitudinal 
desenvolvimento com RNs internados no Hospital Universitário Ana Bezerra 
(HUAB), situado no município de Santa Cruz/RN. Os RNs foram acompanhados 
a partir de uma ficha de acompanhamento nutricional que contemplava suas 
características gerais e antropométricas, bem como informações sobre a dieta 
ofertada durante o período de internação. Observou-se que a maioria dos RNs 
(72,4%; n = 55) conseguiu a adequação da dieta durante algum momento do 
internamento, sendo o tipo de dieta mais prevalente nesse momento o 
aleitamento materno ao seio exclusivo (AMSE) (23,7%; n=15) e o LMO (25,5%; 
n=14). Quanto à via de administração, as maiores prevalências foram para o seio 
e a SOG, correspondendo a 27,3% cada uma (n=15). Já no momento da alta 
hospitalar, 65,8% dos RNs estavam em AMSE (n=50). Tais resultados são 
bastante satisfatórios tendo em vista que poderão trazer consequências 
positivas pós alta hospitalar, pois o aleitamento materno é a melhor estratégia 
natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança. 
 
Palavras-chave: Recém-nascido, aleitamento materno, terapia intensiva 

neonatal 

TITLE: Food offered to newborn inness in a neonatal hospital 

Abstract 

The nutritional needs of a newborn (RN) change according to factors such as 
birth weight, gestational age and the existence of related diseases, and breast 
milk is considered the best food in the first months of life. The aim of the present 
study was to verify the profile of the diet offered to newborns admitted to a 
neonatal hospital in the interior of Rio Grande do Norte. This is a longitudinal 
longitudinal development study with newborns admitted to the Ana Bezerra 
University Hospital (HUAB), located in the municipality of Santa Cruz / RN. The 
newborns were followed from a nutritional monitoring form that included their 
general and anthropometric characteristics, as well as information about the diet 
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offered during the hospitalization period. Most newborns (72.4%; n = 55) were 
able to adjust their diet during some time of hospitalization, and the most 
prevalent type of diet at that time was exclusive breastfeeding (AMSE) (23, 7%; 
n = 15) and the LMO (25.5%; n = 14). Regarding the route of administration, the 
highest prevalences were for breast and SOG, corresponding to 27.3% each (n 
= 15). Already at hospital discharge, 65.8% of the newborns were in AMSE (n = 
50). These results are quite satisfactory as they may have positive consequences 
after hospital discharge, because breastfeeding is the best natural strategy for 
bonding, affection, protection and nutrition for the child. 
 
Keywords: Newborn, breastfeeding, neonatal intensive care 
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TÍTULO: Relação entre gravidez na adolescência e instabilidade pélvica 

Resumo 

Esse estudo caracteriza-se por ser do tipo observacional analítico, de caráter 
longitudinal, que faz parte de uma pesquisa longitudinal em andamento 
denominado Projeto AMOR (Adolescence and Motherhood Research) e tem 
como objetivo analisar a relação da gravidez na adolescência e a instabilidade 
pélvica. A amostra foi feita nas UBS da região Trairi- RN, com o total de 100 
gestantes, a qual 50 eram gestantes adultas e 50 eram gestantes adolescentes. 
A pesquisa é realizada através de uma entrevista com as gestantes, a qual nessa 
são realizados alguns testes de desempenho físico e avaliação de dor pélvica. 
Os dados foram analisados utilizando o software Statiscal Package for Social 
Sciences (SPPS versão 20.0). Os resultados não apresentou diferença 
estatisticamente significativas em relação aos testes de dor pélvica posterior, 
porém o teste de elevação da perna estendida, o nível de dor foi maior nas 
adolescentes na primeira e terceira avaliações e apresentou resultado 
significativo na segunda e terceira avalição. Conclui-se que ambos os grupos 
referiram dor nos testes de avaliação da instabilidade pélvica, com as 
adolescentes apresentando níveis mais elevados em alguns momentos. 
 
Palavras-chave: Gravidez na Adolescência; Dor Pélvica; Epidemiologia. 

TITLE: Relationship between teenage pregnancy and pelvic instability 

Abstract 

This study is characterized by being of analytical observational type, longitudinal, 
which is part of an ongoing longitudinal research called Project AMOR 
(Adolescence and Motherhood Research) and aims to analyze the relationship 
of teenage pregnancy and pelvic instability. The sample was made at the BHUs 
of the Trairi-RN region, with a total of 100 pregnant women, of which 50 were 
adult pregnant women and 50 were teenage pregnant women. The research is 
conducted through an interview with pregnant women, which are performed some 
tests of physical performance and evaluation of pelvic pain. Data were analyzed 
using the Statiscal Package for Social Sciences software (SPPS version 20.0). 
The results did not present statistically significant difference in relation to the 
posterior pelvic pain tests, but the extended leg elevation test, the pain level was 
higher in the adolescents in the first and third evaluations and presented 
significant result in the second and third evaluation. It was concluded that both 
groups reported pain in the pelvic instability evaluation tests, with the adolescents 
presenting higher levels in some moments. 
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Keywords: Pregnancy in Adolescence; Pelvic Pain Epidemiology. 
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TÍTULO: Monitoramento da saúde dos corais Siderastrea stellata: influência da 

temperatura, luminosidade e sedimentação 

Resumo 

Os recifes costeiros são ambientes que possuem grande valor para a 
comunidade litorânea, sendo responsáveis por proteger a costa da ação das 
marés e proporcionar atividades com retorno financeiro para a comunidade. O 
coral Siderastrea stellata (Verrill, 1868) é o principal bioconstrutor de recifes 
rasos no Brasil, sendo comum inclusive poças de maré. Para entender como os 
corais respondem aos impactos antrópicos, monitorar saúde e respostas às 
dinâmicas ambientais em longo prazo é uma ferramenta importante. Assim, onze 
colônias de S. stellata tem sido monitoradas desde fevereiro de 2017 em Natal-
RN. Os indivíduos foram avaliados quanto a presença de palidez, 
branqueamento, doenças, contato de borda, soterramento e mortalidade. Dados 
abióticos, como temperatura, salinidade e intensidade luminosa foram 
registrados. O monitoramento é realizado a dois anos e cinco meses e em todo 
o período as colônias sofreram poucos eventos de branqueamento, com 
exceção do verão de 2019 em que grandes eventos de soterramento, altas 
temperaturas e alta intensidade luminosa podem ter causado branqueamento 
em até 100% das colônias. O soterramento causou também a diminuição do 
contato de borda com algas turf, sugerindo que as algas não resistem a esses 
eventos. Apesar do estresse das colônias, dentro de 30 dias as colônias 
recuperaram a coloração saudável, o que sugere alta resiliência da espécie. 
 
Palavras-chave: Monitoramento de corais. Soterramento. Branqueamento. 

TITLE: Coral health monitoring Siderastrea stellata: influence of temperature, 

luminosity and sedimentation 

Abstract 

Coastal reefs have a great value to coastal communities, for example by 
protecting the coast from tidal action and providing important economic activities. 
The coral Siderastrea stellata (Verrill,1868) is the main shallow reef-building 
species in Brazil and common in several types of reefs in the state of Rio Grande 
do Norte, including tide pools. To understand how corals respond to 
anthropogenic impacts, monitoring health and long-term environmental dynamics 
responses is an important tool. We monitored eleven colonies of S. stellata since 
February 2017 in Natal-RN. We evaluated the presence of bleaching, disease, 
border contact, burial and mortality. Abiotic data such as temperature, salinity 
and light intensity were also recorded. Monitoring was carried out for two years 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 477 

 

and five months and throughout the period the colonies experienced few 
bleaching events, except for the summer of 2019 when major burial events, high 
temperatures and high light intensity may have caused bleaching in up to 100% 
of the colonies. Border contact decreased after extreme burial events, suggesting 
that macroalgae do not resist these events. Despite the stress of the colonies, 
within 30 days the colonies recovered their healthy color, suggesting high 
resilience of the species. 
 
Keywords: Coral monitoring. Burial. Bleaching. 
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TÍTULO: Concepção de docentes e discentes do curso técnico em enfermagem 

sobre a segurança do paciente 

Resumo 

 
 
Objetivo: Desvelar as concepções e vivências de docentes e discentes do curso 
técnico em enfermagem sobre a segurança do paciente. Método: estudo 
descritivo, transversal, de abordagem qualitativa. A amostra foi composta por 21 
docentes e 10 discentes do curso técnico em enfermagem de setembro de 2018 
a março de 2019. Os dados textuais provenientes das entrevistas foram 
transcritos e analisados com suporte do software Interface de R pour Analyses 
Multidimensionnelles de Textes et de Questionneires (IRAMUTEQ). 
Resultados: Com base na análise das falas dos participantes, cinco classes de 
conteúdo emergiram na Classificação Hierárquica Descendentes: 1) a educação 
permanente como ação necessária a segurança do paciente (18,9%); 
2)assistência direcionada para a segurança do paciente (17,6%); 3) 
procedimentos que possuem risco de erro no âmbito hospitalar(13,1%); 4) 
conduta necessária para a qualidade da assistência segura (26,8 %) 5) ações e 
procedimentos de enfermagem associados a segurança do paciente (23,5 %). 
Conclusão: Os sujeitos entrevistados compreenderam que quando se fala sobre 
a segurança do paciente é importante considerar três características básicas: 
assistência de qualidade, técnica e conhecimento. É imprescindível que a equipe 
de enfermagem, em específico os técnicos de enfermagem, estejam 
comprometidos e instrumentalizados compreendendo o real sentido da 
assistência segura. 
 

 
Palavras-chave: Segurança do Paciente. Qualidade da Assistência. Técnico em 

Enfermagem 

TITLE: Conception of Nursing technical Faculty and Students on Patient Safety 

Abstract 

Objective: To unveil the conceptions and experiences of teachers and students 
of the technical nursing course on patient safety. Method: descriptive, cross-
sectional study with a qualitative approach. The sample consisted of 21 teachers 
and 10 students of the technical nursing course from September 2018 to March 
2019. The textual data from the interviews were transcribed and analyzed with 
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the support of the R interface for Multidimensional Analysis of Textes and 
Questionneires ( IRAMUTEQ). Results: Based on the analysis of the 
participants' statements, five content classes emerged in the Descending 
Hierarchical Classification: 1) continuing education as a necessary action for 
patient safety (18.9%); 2) assistance directed to patient safety (17.6%); 3) 
procedures that are at risk of hospital error (13.1%); 4) necessary conduct for the 
quality of safe care (26.8%) 5) nursing actions and procedures associated with 
patient safety (23.5%). Conclusion: The interviewed subjects understood that 
when talking about patient safety it is important to consider three basic 
characteristics: quality care, technique and knowledge. It is essential that the 
nursing staff, specifically the nursing technicians, are committed and 
instrumentalized understanding the real meaning of safe care. 
 
Keywords: Patient safety. Quality of Assistance. Nursing Technician. 
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TÍTULO: Há incremento de diversidade vegetal sobre solos ocupados por cupins 

no Seridó potiguar? 

Resumo 

 

Em diversos biomas a ocupação de cupins em solos é associada ao incremento 
de fertilidade natural e capacidade de sustentar maior riqueza vegetal. Apesar 
da importância desses estudos ecológicos na Caatinga, pouco é sabido sobre a 
relação entre cupins, solos e vegetação. O trabalho buscou mensurar os efeitos 
da ocupação sobre as propriedades de solos na caatinga. Vinte e nove amostras 
de cupinzeiros foram coletadas e tiveram seu teor de C orgânico total, areia, silte 
e argila determinados. Perfis de solo representativos dos ambientes foram 
abertos, descritos e tiveram suas propriedades físicas e químicas determinadas 
conforme métodos estabelecidos para solos tropicais. Foi calculada a correlação 
de Pearson entre as propriedades mensuradas em cupinzeiros e em solos 
adjacentes. Os teores de N e C orgânico no solo registraram alta correlação 
positiva com o teor de N no cupinzeiro. Os cupinzeiros favorecem o aporte de 
nutrientes para o desenvolvimento dos solos da Caatinga, assim como, podem 
favorecer a ocupação pela vegetação. 

 
 
Palavras-chave: NORDESTE BRASILEIRO, TERMITOLOGIA, EDAFOLOGIA. 

TITLE: Is there an increase in plant diversity on termite-occupied soils in Seridó 

potiguar? 

Abstract 

Termites occupying soils in several biomes are associated with increased natural 
fertility and the ability to sustain greater plant richness. Despite the importance of 
these ecological studies in Caatinga, little is known about the relationship 
between termites, soils and vegetation. The work aimed to measure the effects 
of occupation on soil properties in the caatinga. Twenty-nine termite mounds 
samples were collected and had their total organic C, sand, silt and clay content 
determined. Soil profiles representative of the environments were opened, 
described and had their physical and chemical properties determined according 
to established methods for tropical soils. Pearson's correlation was calculated 
between the properties measured in termites and adjacent soils. The levels of 
organic N and C in the soil showed a high positive correlation with the N content 
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in the termite mower. Termites favor the supply of nutrients to the development 
of Caatinga soils, as well as favoring vegetation occupation 
 
Keywords: NORTHEAST BRAZILIAN, THERMITOLOGY, EDAFOLOGY. 
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TÍTULO: ANÁLISE DA FORÇA MUSCULAR DO COMPLEXO DO OMBRO EM 

INDIVÍDUOS COM E SEM DISCINESE 

Resumo 

Discinese escapular é a nomenclatura utilizada para definir alterações no 
movimento e/ou no posicionamento da escápula, a qual pode estar relacionada 
a diversas patologias do ombro. No entanto, não está clara a sua associação 
com as alterações de força muscular do complex do ombro. Assim, o objetivo 
geral desta pesquisa é comparer a força da musculature periescapular e 
glenoumeral entre indivíduos com e sem discinese escapular. Trata-se de um 
estudo observacional transversal, desenvolvido no Departamento de Fisioterapia 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Participaram deste estudo 44 
indivíduos, homens e mulheres, com idade entre 18 e 30 anos, sem dor e/ou 
incapacidade no ombro e coluna, sedentários ou irregularmente ativos, os quais 
foram divididos em dois grupos: sem discinese escapular (n=14) e com discinese 
escapular (n=30). A avaliação de força das musculaturas periescapular e 
glenoumeral foi realizada com o dinamômetro portátil. Para a comparação entre 
os grupos foi utilizada a análise de variância (ANOVA). Os resultados mostram 
que não há diferenças na força da musculatura periescapular e glenoumeral 
entre indivíduos com e sem discinese escapular. 

 
Palavras-chave: Escápula; Ombro; Fisioterapia; Força muscular. 

TITLE: MUSCULAR STRENGTH ANALYSIS OF THE SHOULD COMPLEX IN 

INDIVIDUALS WITH AND WITHOUT DISCINESIS 

Abstract 

 

Scapular dyskinesis is the nomenclature used to define changes in movement 
and / or positioning of the scapula, which may be related to various shoulder 
pathologies. However, its association with postural changes, range of motion, 
flexibility and muscle strength of the spine is unclear. Thus, the general objective 
of this research is to analyze the influence of spinal posture and biomechanics in 
individuals with and without scapular dyskinesis. This is a cross-sectional 
observational study developed at the Department of Physiotherapy at UFRN. The 
preliminary results presented here will be from a sample of 44 men and women, 
aged 18 to 30 years, without sedentary or irregularly active shoulder and spine 
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pain and / or disability, which were divided into two groups: no scapular 
dyskinesis (n = 14) and scapular dyskinesis (n = 30). Postural evaluation was 
performed by biophotogrammetry using SAPO software; Pecoralis Minor Length 
Index was used to assess muscle flexibility and the strength evaluation of the 
CORE, periescapular, glenohumeral muscles with the portable dynamometer. 
The results question the clinical relevance of scapular dyskinesis, while 
emphasizing its prevalence in young non-athletes without shoulder or spine 
pathologies. In addition, they show the importance of knowing the relationships 
observed in the study to support and support the physical therapy clinical 
practice. 

 
 
Keywords: Shoulder blade; Shoulder; Physiotherapy; Muscle strength. 
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TÍTULO: Avaliação Oclusal dos Pacientes com Periodontite Agressiva Tratados 

com Terapia Fotodinâmica 

Resumo 

A PAg, forma mais severa da periodontite, tem início precoce, destruição 
periodontal detectável clinicamente e radiograficamente, taxa de progressão alta 
e ausência de agravos sistêmicos. É de suma importância a resolução de más-
oclusões como rotina no tratamento periodontal. OBJETIVO: Avaliar a oclusão 
de pacientes com Periodontite Agressiva, antes e após tratamento com Terapia 
Básica Periodontal e Terapia Fotodinâmica. METODOLOGIA: Esse ensaio 
clínico-controlado-randomizado, duplo cego, com desenho de boca dividida, 
pretende-se avaliar 46 pacientes com PAg, desses, 8 já foram avaliados. Exame 
clínico oclusal para avaliação estática (sobremordida vertical e horizontal, 
mordida aberta, mordida cruzada, plano oclusal, curva de Spee, relação da linha 
média) e dinâmica (abertura, fechamento e lateralidade) no baseline e 6 meses 
após tratamento. Fez-se uma análise descritiva dos dados obtidos. 
RESULTADOS: Foi visto que a maioria dos pacientes tinham sobremordida 
vertical profunda (57,14%), sobremordida horizontal entre 4 e 5mm, plano 
oclusal e curva de spee íngreme (57,1%), não tinham desvio da linha média, 
mordida aberta ou cruzada (85,8%). A maioria também não apresentou ruídos 
na abertura (62,5%) e fechamento (50%), lateralidade por guia canino (57,14%) 
e presença de contatos deflectivos (62,5%). CONCLUSÃO: Ainda necessita de 
coleta de informações de um maior número amostral para o baseline, assim 
como a reavaliação em 6 meses, para que haja resultados mais sólidos. 
 
Palavras-chave: Periodontite; Oclusão; Terapia Fotodinâmica. 

TITLE: OCCLUSAL EVALUATION OF PATIENTS WITH AGGRESSIVE 

PERIODONTITIS TREATED WITH PHOTODYNAMIC THERAPY 

Abstract 

PAg, the most severe form of periodontitis, has early onset, clinically and 
radiographically detectable periodontal destruction, high rate of progression, and 
absence of systemic disorders. Resolving malocclusions as a routine in 
periodontal treatment is of paramount importance. OBJECTIVE: To evaluate the 
occlusion of patients with Aggressive Periodontitis, before and after treatment 
with Basic Periodontal Therapy and Photodynamic Therapy. METHODOLOGY: 
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This double-blind, randomized, controlled-trial, controlled-clinical trial is intended 
to evaluate 46 patients with PAg; of these, 8 have already been evaluated. 
Occlusal clinical examination for static evaluation (vertical and horizontal 
overbite, open bite, crossbite, occlusal plane, Spee curve, midline relationship) 
and dynamics (opening, closing and laterality) at baseline and 6 months after 
treatment. A descriptive analysis of the obtained data was made. RESULTS: It 
was seen that most patients had deep vertical overbite (57.14%), horizontal 
overbite between 4 and 5mm, occlusal plane and steep spee curve (57.1%), no 
midline deviation, open bite. or cross (85.8%). Most of them also had no noise at 
opening (62.5%) and closing (50%), canine guide laterality (57.14%) and 
presence of deflective contacts (62.5%). CONCLUSION: It is still necessary to 
collect information from a larger sample for the baseline, as well as a 6-month 
reassessment, for more solid results. 
 
Keywords: Periodontitis; Occlusion; Photodynamic Therapy. 
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TÍTULO: SERÁ A DISCISEDA BOVISTA (BASIDIOMYCOTA) DO BRASIL, A 

MESMA DA EUROPA? 

Resumo 

A cada ano a quantidade de novas espécies de fungos vem aumentado devido 
à esforços na taxonomia e sistemática desses organismos. Dentro deste grande 
grupo dos fungos, encontram-se os puffballs do gênero Disciseda. A 
identificação das espécies desse gênero tem sido basicamente baseado em 
dados morfológicos. Entretanto, a pequena quantidade de caracteres 
morfológicos utilizados para identificar e segregar as espécies, somando-se à 
semelhança macroscópica dos corpos de frutificação leva a limitação dos 
estudos sobre esse gênero. A utilização da morfologia integrada à dados 
moleculares, vem se mostrando importante para inferir as inter-relações em 
fungos, além de ser uma ferramenta para delimitar as espécies em gêneros 
distintos. Atualmente, para o gênero Disciseda somente três sequências de ITS 
estão disponibilizadas nos bancos de dados do Genbank, sendo essas 
sequências obtidas do Hemisfério Norte. Entretanto, estudos recentes vêm 
demostrando que hà diferença nas espécies neotropicais com relação às 
espécies de demais regiões biogeográficas. Até o presente momento nenhum 
trabalho havia sido idealizado com a proposta de revisar o gênero Disciseda 
através da taxonomia integrativa. Sendo o objetivo de o presente estudo integrar 
taxonomia morfológica à molecular, utilizando sequências de ITS.  Neste 
trabalho, após análise da morfologia e utilização de ITS de materiais tipo ou da 
localidade tipo, demostra-se que a Disciseda bovista do Brasil, difere da 
Disciseda bovista da Europa. 
 
Palavras-chave: Biodiversidade, ITS nrDNA, fungos gasteroides, taxonomia, 

tipos 

TITLE: IS IT THE DISCISEDA BOVISTA (BASIDIOMYCOTA) FROM BRAZIL, 

THE SAME FROM EUROPE? 

Abstract 

Each year a number of new fungal species increase according to the taxonomy 
and systematic results of these organisms. Within this large group of fungi are 
the puffballs of the genus Disciseda. The identification of species of this genus 
has been based on morphological data. However, the amount of morphological 
characters used to identify and segregate as species, added to the macroscopic 
similarity of fruiting bodies, leads to an overview of studies on this genus. The 
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use of morphology as a function of programming has been important to infer as 
interrelationships in fungi, besides being a tool to delimit as species in different 
genera. Currently, the Bank's databases are as follows for the Northern 
Hemisphere. However, recent studies have shown that there is a choice in 
neotropical species with the title of far-reaching biogeographic species. Until the 
moment of any event had been idealized with the proposal of revision of the genre 
Discised through the integrative taxonomy. This being the present study to 
integrate the morphological to the molecular taxonomy, using ITS sequences. 
This study, after analysis of morphology and use of ITS of its natural material 
type, demonstrates that the Brazilian Disciseda bovista differs from the European 
Disciseda bovista. 

 
Keywords: Biodiversity, ITS nrDNA, gasteroid fungi, taxonomy, types 
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TÍTULO: Variáveis hemodinâmicas medidas durante o teste de caminhada de 

seis minutos (TC6’) e teste de caminhada incremental (TCI) em indivíduos com 

doenças cardiovasculares 

Resumo 

Introdução: Os testes de campo são largamente utilizados na prática clínica 
fisioterapêutica, a fim de promover uma criteriosa avaliação da capacidade 
funcional em indivíduos com doenças cardiovasculares (DCV). Estes testes 
produzem alterações hemodinâmicas importantes para o entendimento da 
prescrição de exercícios para esta população. Objetivo: Avaliar e comparar as 
variáveis hemodinâmicas durante a realização dos TC6’ e TCI: pressão arterial 
(PA), frequência cardíaca (FC), saturação periférica de oxigênio sanguíneo 
(SpO2), percepção de esforço de dispneia e fadiga (Borg) em indivíduos com 
doenças cardiovasculares. Metodologia: Estudo observacional analítico 
transversal, com amostra por conveniência, com indivíduos de ambos os 
gêneros, que apresentaram o diagnóstico clínico de doença cardiovascular. Foi 
utilizada estatística descritiva, além Teste t student pareado para comparação 
entre os testes (p<0,05), através do Graphpad Prism versão 5.0. Resultados: 
Amostra composta por 42 indivíduos, 6 do sexo masculino (14,28%) e 36 do sexo 
feminino (85,71%) com dados analisados em repouso, final do teste, um minuto 
e dois após ambos os testes. Comparando os dados do final do teste com 1’ e 2’ 
após, no TC6 a variação foi de aproximadamente 5 mmHg na PAS, já no TCI a 
PAS foi de 20mmHg, sendo está a variável mais significativa (p<0,05). 
Conclusão: De acordo com os dados analisados, o TCI apresentou maior 
variação na pressão arterial sistólica comparando com o teste de caminhada de 
6'. 
 
Palavras-chave: Doenças cardiovasculares;Monitorização hemodinâmica;Teste 

de caminhada 

TITLE: Hemodynamic variables measured during the six-minute walk test 

(6MWT) and incremental shuttle walk test (SWT) in individuals with 

cardiovascular disease 

Abstract 

Background: Field tests are widely used in clinical and physical therapy practice, 
in order to promote a careful assessment of functional capacity in individuals with 
cardiovascular diseases (CVD). Aim: To evaluate and compare hemodynamic 
variables during the Six minutes’ walk Test (6MWT) and Incremental Walking 
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Test (IWT). The variables were blood pressure (BP), heart rate (HR), peripheral 
blood oxygen saturation (SpO2), perception of dyspnea and fatigue (Borg Scale) 
in individuals with cardiovascular diseases. Methods: Cross-sectional, 
observational, observational study with individuals of both genders who 
presented the clinical diagnosis of cardiovascular. Descriptive statistics was 
used, as well as Student's t-test for comparison between field tests (p <0.05), 
using Graphpad Prism version5.0. Results: A sample of 42 individuals, 6 males 
(14.28%) and 36 females (85.71%) with data analyzed at rest, end of the test, 
one minute and two after both tests. Comparing the data at the end of the test 
with 1 'and 2' after, in the 6MWT the variation was approximately 5 mmHg in the 
systolic blood pressure, while in the IWT there was 20 mmHg of the variation, 
being the most significant variable (p <0.05). Conclusion: According to the data 
analyzed, the IWT presented greater variation in systolic blood pressure 
compared to the 6M6MWT. This can be explained because IWT is a maximal test 
with progressive velocity, where there is greater hemodynamic variation. 
 
Keywords: Cardiovascular diseases; Hemodynamic monitoring; Walk test. 
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TÍTULO: Manutenção do acervo do Herbário UFRN: compilação de dados 

Resumo 

Nos últimos anos tem-se conhecido e observado a importância dos herbários em 
todo o 
mundo. Devido a sua grande capacidade de armazenar informações bastante 
importantes em 
relação ao estudo da botânica e à flora de uma determinada região, é 
fundamental que a 
manutenção e conservação dessas coleções botânicas sejam intensificadas. 
Durante o 
segundo semestre de 2018 e primeiro semestre de 2019, bolsistas de iniciação 
cientifica 
júnior trabalharam junto ao técnico responsável no herbário da UFRN 
promovendo a 
manutenção e conservação dos espécimes, através da montagem e limpeza das 
exsicatas, 
organização do acervo, recepção de visitantes e taxonomistas e manejo de 
banco de dados. 
Todo o esforço envolvido resultou no fortalecimento e crescimento da coleção, 
na melhora da 
qualidade dos espécimes e do banco de dados, o que possibilitou o melhor uso 
do acervo por 
todos os seus usuários. Além disso, permitiu aos jovens bolsistas do ensino 
médio o contato 
com o ambiente acadêmico antes mesmo de eles ingressarem na universidade. 
E por fim, 
possibilitou também aos bolsistas o conhecimento da flora brasileira, 
conhecendo as 
características de cada região, por meio do estudo dos espécimes da flora 
encontrados no 
acervo do herbário UFRN. 

  

 
 
Palavras-chave: botânica, coleção de plantas, exsicata, flora, herbário 

TITLE: Maintaining the UFRN Herbarium Collection: Data Compilation 

Abstract 
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In recent years the importance of herbarium has been known and observed 
worldwide. Due to 
their large capacity to store important information regarding the study of botany 
and of the 
flora of a particular region, it is essential that the maintenance and conservation 
of these 
botanical collections be intensified. During the second semester of 2018 and first 
semester of 
2019, junior scholarship intern students worked with the technician responsible 
for the UFRN 
herbarium promoting the maintenance and conservation of the specimens 
mounting and 
restoring specimens, organization of the collection, reception of visitors and 
taxonomists and 
database management. All the effort involved resulted in the strengthening and 
growth of the 
collection, improving the quality of the specimens and the database, which 
allowed a better 
use of the collection by all its users. In addition, it allowed young high school 
scholars to 
contact the academic environment even before they enter university. Finally, it 
also made it 

possible for scholarship holders to get to know the Brazilian flora, knowing the 
characteristics of each region through the study of the specimens of the flora 
found in the 
UFRN herbarium collection. 

 

  

 
 
Keywords: botany, plant collection, herbarium specimen, flora, herbarium 
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TÍTULO: Medidas de prevenção para infecções primárias da corrente sanguínea 

associada ao cateter central em uma unidade de terapia intensiva: dificuldades 

encontradas para seguimento das recomendações 

Resumo 

As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) associadas ao Cateter 
Venoso Central em Unidades de terapia Intensiva (UTI) são um importante 
problema de saúde, gerando um agravo ao paciente internado. O objetivo deste 
estudo foi identificar as dificuldades encontradas para seguimento das medidas 
de prevenção para infecções primárias da corrente sanguínea associada ao 
cateter central pelos profissionais envolvidos na assistência direta ao paciente. 
Tendo uma abordagem quantitativa, do tipo transversal desenvolvido em uma 
UTI - Adulto de um hospital-escola. A coleta de dados foi realizada por meio da 
aplicação de questionário e observação sistemática dos procedimentos 
realizados pelos profissionais de saúde. Os dados foram analisados mediante 
estatística descritiva. Foi realizado 108 questionários e acompanhado 260 
atividades dos profissionais assistenciais, onde elencou-se a falta de 
capacitação frequente (62,04%) e desconhecimento aos princípios propostos por 
“Bundles” (41,67%), podendo isso refletir na assistência. Não houve higienização 
antes do preparo de medicamento, antes da administração de medicamento e 
antes da troca de curativo, não foi observado desinfecção relativo ao preparo de 
medicamento, assim como não houve proteção do curativo durante o banho no 
leito. O cuidado oferecido apresenta dificuldades ou fragilidades quanto à 
adesão por parte dos profissionais aos pacotes de medidas recomendados por 
órgãos nacionais e internacionais. 
 
Palavras-chave: Infecções Relacionadas a Cateter; Unidades de Terapia 

Intensiva; 

TITLE: Prevention measures for primary central catheter-associated bloodstream 

infections in an intensive care unit: difficulties encountered in following 

recommendations. 

Abstract 

Health care-associated infections (HAIs) concerning central venous catheter at 
intensive therapy units comprise a relevant health issue, often leading to 
worsening of hospitalized patient. This study aimed to identify difficulties related 
to implementation of preventive measures against primary bloodstream infections 
associated to central catheter on patients directly assisted by health 
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professionals. A quantitative approach methodology was conducted at an adult 
intensive care unit. Data gathering was conducted by applying questionnaires 
and systematic observation on the main procedures performed by health 
professionals. Data were analyzed under descriptive statistics. In total, 108 health 
professionals were interviewed and 260 care professional activities were also 
accompanied. The lack of qualification (62.04%) and unfamiliarity to the principal 
Bundle (41.67%), reflecting on the health care assistance. There was no previous 
medicine sanitation before medication and during curative changing. Moreover, 
it was not observed disinfection during medicine preparing, as well as no 
protection for curatives during bath in hospital bed. Health care rendered presents 
difficulties and fragilities regarding health professionals adhesion to measures 
recommendations bundles by national and international health programs. 
 
Keywords: Catheter-Related Infections; Intensive Care Units; 
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TÍTULO: Análise de aspectos cognitivos em pacientes com Depressão Maior 

Resumo 

O Transtorno Depressivo Maior (TDM) é uma doença psiquiátrica de alta 
incidência e prevalência no mundo e no Brasil, acometendo diversas faixas 
etárias. Entre os jovens, a TDM é a segunda principal causa de mortes e causa 
alta incapacidade, alterações de volume e funcionamento que são, por exemplo, 
observadas em áreas cerebrais responsáveis pelo processamento da memória. 
Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa é análise de aspectos cognitivos em 
pacientes jovens com TDM leve a moderada, constatando se há diferença dos 
dados dos pacientes daqueles obtidos pelo grupo controle, e, também, se há 
proporcionalidade entre os aspectos cognitivos e a severidade da patologia. 
Neste estudo randomizado, utilizou-se o ERP (Event-related Potential) 
associado aos testes Oddball e N-Back; e apesar dos dados já terem sido 
coletados, seus resultados encontram-se pendentes de análise, pelo curto lapso 
temporal entre a realização da coleta de dados e apresentação do presente 
relatório. Espera-se, portanto, ao final da pesquisa, aprender mais sobre esse 
transtorno, e, assim, incrementar a utilização dos biomarcadores nas doenças 
psiquiátricas, contribuindo com essas informações para prática clínica. 
 
Palavras-chave: Depressão maior; biomarcador cognitivo; diagnóstico; 

prognóstico. 

TITLE: Analysis of cognitive aspects in patients with major depression 

Abstract 

Major Depressive Disorder (MDD) is a psychiatric disease of high incidence and 
prevalence worldwide and in Brazil, affecting several age groups. Among young 
people, MDD is the second leading cause of death and causes high disability, 
changes in volume and functioning that are, for example, observed in bran areas 
responsible for memory processing. In this context, the objective of this research 
is to analyze cognition in young patients with mild to moderate MDD, verifying if 
there is a difference in the patient data from the one obtained by the control group, 
and also analyze if there is a proportionality between cognitive deficits and the 
severity of pathology. In this randomized study, there was used the Event-related 
Potential (ERP) associated with the Oddball and N-Back tests, despite the data 
have already been collected, their results are pending analysis because the time 
between the data collection and the presentation of this report wasn’t enough to 
finalize it. Therefore, it is expected that, at the end of the research, there will be 
possible to learn more about this disorder, and thus increase the using of 
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biomarkers in psychiatric diseases, contributing this information to clinical 
practice. 
 
Keywords: Major depression; cognitive biomarker; diagnosis; prognosis. 
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TÍTULO: Estudo LQTA-QSAR de inibidores da Desidroquinase Desidratase do 

Mycobacterium tuberculosis 

Resumo 

Infecções ocasionadas por Mycobacterium tuberculosis tem demonstrado 
índices alarmantes em relação a sua incidência e prevalência no Brasil. Além 
disso, se torna extremamente preocupante o surgimento de mecanismos de 
resistência por microrganismos, principalmente por M. tuberculosis aos 
tratamentos convencionais. Portanto, há uma necessidade urgente de planejar 
novos fármacos, seguros e eficientes com o intuito de combater M. tuberculosis. 
O planejamento de fármacos assistido por computador é um instrumento 
imprescindível sendo empregado neste processo, obtendo conhecimento de 
estrutura-ligante de um alvo de interesse para M.tuberculosis e ligantes com 
afinidades variáveis. A desidroquinato desidratase II (DHQase II) é uma enzima 
que faz parte da rota biossintética dessas bactérias, denominada como a via 
chiquimato. Essa via é considerada de suma importância para o crescimento do 
M. tuberculosis. Diante disso, a DHQase II é um excelente alvo para o 
planejamento racional de novos inibidores. O objetivo desse projeto é o 
planejamento de novos compostos ativos que possam inibir esta enzima. 
Pretende-se uma construção de modelos de QSAR com o propósito de elucidar 
a relação estrutura atividade dos compostos já sintetizados e estudados. Os 
modelos criados com auxílio dos computadores guiarão para o planejamento de 
novos compostos bioativos que terão acessibilidade sintética verificada e 
possivelmente a síntese efetiva dos compostos. 
 
Palavras-chave: Palavras Chaves: Desidroquinato desidratase II. Tuberculose. 

Planejame 

TITLE: LQTA-QSAR Study of Mycobacterium tuberculosis Dehydrokinase 

Dehydratase Inhibitors 

Abstract 

Mycobacterium tuberculosis infections have shown alarming rates in relation to 
their incidence and prevalence in Brazil. Moreover, the emergence of 
mechanisms of resistance microorganisms, especially by M. tuberculosis, to the 
conventional treatments is alarming. Therefore, there is an urgent need to design 
new, safe and efficient drugs to hostile these infections. Drug structure-based 
drug planning is a technology that can be employed in this process, with only the 
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knowledge of a target of interest for disease and ligands with varying affinities. 
Dehydroquinate dehydratase II (DHQase II) is an enzyme that is part of the 
biosynthetic pathway of these bacteria, called the shikimate pathway. This 
pathway is considered of paramount importance for the growth of these 
pathogenic microorganisms. Given this, DHQase II is an excellent target for 
rational planning of new inhibitors. The objective of this project is the planning of 
new active compounds that may inhibit this enzyme. It is intended to build QSAR 
models in order to elucidate the structure-activity relationship of the compounds 
already synthesized and studied. Computer-generated models will guide the 
design of new bioactive compounds that will have verified synthetic accessibility 
and possibly the effective synthesis of the compounds. 
 
Keywords: Keywords: Dehydroquinate dehydratase II. Tuberculosis. Rational 

planni 
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TÍTULO: Efeito do estímulo do probe vaginal do manômetro na propriocepção 

dos músculos do assoalho pélvico 

Resumo 

Introdução: O tratamento de cinesioterapia para fortalecimento dos MAP é o mais 
indicado para pacientes com IU. Entretanto para que este tratamento seja 
eficiente é necessário que a mulher tenha uma boa propriocepção dos MAP. 
Objetivo: Avaliar o efeito do estímulo com o probe do manômetro na 
propriocepção dos músculos do assoalho pélvico. Metodologia: Trata-se de um 
estudo longitudinal realizado na Clínica Escola da Faculdade de Ciências da 
Saúde do Trairi, no ano de 2018. Que incluiu pessoas do sexo feminino, que 
assinaram o TCLE, com idade igual ou superior a 35 anos, queixa de IU e não 
realizaram tratamento fisioterapêutico. O estímulo proprioceptivo foi feito através 
da introdução do probe vaginal do manômetro, por 40 segundos, sem orientação 
para a contração dos MAP. A avaliação da função e pressão dos MAP foi feita 
em seguida através da AFA e manometria. Resultados: A amostra foi composta 
por 21 mulheres, No presente estudo, não houve diferença significativa em 
relação à avalição do efeito do estímulo com o probe vaginal na função dos MAP 
avaliada pelo AFA (p<0,05), Power (p=0,102); Endurance (p=0,153); Repeat 
(p=0,454) e Fast (p=0,465). Entretanto foi verificado com aumento da pressão 
de contração dos MAP após a realização do estímulo (p=0,045). Conclusão: 
Houve uma melhora na pressão de contração dos MAP após o estimulo com o 
probe vaginal em mulheres incontinentes urinárias. Em relação às etapas da 
avaliação da função dos MAP, não foi encontrada diferença. 
 
Palavras-chave: Assoalho Pélvico, Incontinência Urinária, Manometria, 

Propriocepção 

TITLE: Effect of vaginal pressure gauge probe stimulation on proprioception of 

pelvic floor muscles 

Abstract 

Introduction: Kinesiotherapy treatment to strengthen PFM is the most suitable for 
UI patients. However, for this treatment to be effective, the woman must have a 
good proprioception of PFM. Objective: To evaluate the effect of stimulation with 
the pressure gauge probe on the proprioception of the pelvic floor muscles. 
Methodology: This is a longitudinal study conducted at the Clinical School of Trairi 
Health Sciences College, in 2018. It included female individuals who signed the 
informed consent form, aged 35 years or older, complaining of UI and did not 
undergo physical therapy treatment. Proprioceptive stimulation was performed by 
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introducing the manometer vaginal probe for 40 seconds, without orientation for 
contraction of PFM. MAP function and pressure were then evaluated by AFA and 
manometry. Results: The sample consisted of 21 women. In the present study, 
there was no significant difference regarding the evaluation of the effect of 
stimulus with the vaginal probe on the PFM function evaluated by the AFA (p 
<0.05), Power (p = 0.102). ); Endurance (p = 0.153); Repeat (p = 0.454) and Fast 
(p = 0.465). However, it was verified with increase of the contraction pressure of 
the PFM after the stimulus (p = 0.045). Conclusion: There was an improvement 
in MAP contraction pressure after vaginal probe stimulation in urinary incontinent 
women. Regarding the stages of the evaluation of the PFM function, no difference 
was found. 
 
Keywords: Pelvic Floor, Urinary Incontinence, Manometry, Proprioception 
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TÍTULO: EFEITO DO KINESIOTAPING NO DERRAME ARTICULAR E NA 

PERCEPÇÃO GLOBAL DE MUDANÇA DE MULHERES COM OSTEOARTRITE 

DE JOELHO: UM ENSAIO CLÍNICO, RANDOMIZADO E CEGO 

Resumo 

 
 
Resumo: A osteoatrite é uma desordem articular crônico-degenerativa que 
acomete, principalmente o joelho, afetando a cartilagem articular e o osso 
subcondral, implicando diretamente na funcionalidade. O kinesio taping (KT), é 
uma bandagem elástica que aparece como alternativa terapêutica no tratamento 
dessa patologia. Entretanto, ainda são controversos os resultados quanto a 
aplicação do KT e seus efeitos na doença. Objetivo: Analisar os efeitos da 
aplicação do KT no derrame articular e percepção global de mudança de idosas 
com osteoatrite de joelho (OAJ). Metodologia: Trata-se de um ensaio clínico 
controlado, randomizado e cego com 45 voluntárias. Elas foram alocadas em 3 
grupos, cada um com 15 idosas, divididas em: G1 (Grupo controle), G2 
(Aplicação do KT com tensão), G3 (Aplicação do KT sem tensão. Foram 
avaliadas antes da aplicação (T0) e 72 horas depois da aplicação (T1) quanto ao 
derrame articular e percepção de mudança. As comparações entre grupos foram 
feitas pela análise de variância (ANOVA) de modelo misto. Para as análises 
estatísticas adotou-se um p valor de 0.05%. Resultados: Quanto aos achados 
relacionados ao derrame articular, não foi encontrado diferença significativa 
entre os três grupos. A respeito da percepção de mudança, a maior parte das 
participantes do grupo G2 e G3 referiram melhora após a aplicação do KT. 
Conclusão: Conclui-se que a aplicação do KT não reduz o derrame articular de 
idosas com OAJ e pode desencadear um efeito placebo, já que as partic 
 
Palavras-chave: Fita atlética. Fisioterapia. Osteoartrite. Joelho. 

TITLE: KINESIOTAPING EFFECT ON JOINT SPILL AND GLOBAL 

PERCEPTION OF WOMAN CHANGE WITH KNEE OSTEOARTHRITIS: A 

CLINICAL, RANDOMIZED AND BLIND TEST 

Abstract 
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Abstract: Osteoarthritis is a chronic degenerative joint disorder that mainly affects 
the knee, affecting the articular cartilage and the subchondral bone, directly 
affecting its functionality. Kinesio taping (KT) is an elastic bandage that appears 
as a therapeutic alternative in the treatment of this condition. However, the results 
regarding the application of KT and its effects on the disease are still 
controversial. Objective: To analyze the effects of KT application on joint effusion 
and overall perception of change in elderly women with knee osteoarthritis (OAJ). 
Methodology: This is a randomized controlled trial with 45 volunteers. They were 
allocated into 3 groups, each with 15 elderly women, divided into: G1 (Control 
Group), G2 (Applying KT with tension), G3 (Applying KT without tension. They 
were evaluated before application (T0) and 72 hours. after application (T1) for 
joint effusion and perception of change Comparisons between groups were made 
by analysis of variance (ANOVA) of mixed model.For statistical analysis a p value 
of 0.05% was adopted. Results: Regarding the findings related to joint effusion, 
no significant difference was found between the three groups. Regarding the 
perception of change, most participants in group G2 and G3 reported 
improvement after KT application. Conclusion: It is concluded that the application 
of KT does not reduce joint effusion of elderly women with OAJ and may trigger 
a placebo effect, as participants reported improvement afte 
 
Keywords: Athletic tape. Physiotherapy. Osteoarthritis. Knee. 
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TÍTULO: Como aferir a capacidade de imaginar em pacientes pós-AVC? 

Resumo 

 

O objetivo do presente estudo é verificar se a capacidade de imaginar por 
escalas auto-relatadas como Movement Imagery Questionnaire (MIQ-RS) e 
Kinesthetic and Visual Imagery Questionnaire (KVIQ-10) correlaciona-se com a 
capacidade de atribuir pensamento ao outro mensurada através da Theory of 
mind task battery (ToM). Trata-se de um estudo observacional, transversal com 
oito pacientes pós-AVC. Os sujeitos passaram por uma única sessão de 
avaliação das seguintes escalas: Theory of Mind Task Battery (ToM) e dois 
questionários de capacidade de imaginação - MIQ-RS e KIVIQ- 10. Os 
resultados mostram uma fraca correlação entre as escalas auto-relatas e a ToM, 
desta forma, conclui-se que as habilidades medidas pela ToM, não implicam, 
obrigatoriamente, em indivíduos com uma boa capacidade de imaginação 
motora. 

 
 
Palavras-chave: Imaginação. AVC. Reabilitação. 

TITLE: How to measure the ability to imagine in post stroke patients? 

Abstract 

 

The aim of the present study is to verify whether the ability to imagine through 
self-reported scales such as Movement Imagery Questionnaire (MIQ-RS) and 
Kinesthetic and Visual Imagery Questionnaire (KVIQ-10) correlates with the 
ability to attribute thought to another measured through from Theory of Mind Task 
Battery (ToM). This is an observational, cross-sectional study with eight post-
stroke patients. The subjects underwent a single evaluation session of the 
following scales: Theory of Mind Task Battery (ToM) and two imagination ability 
questionnaires - MIQ-RS and KIVIQ- 10. The results show a weak correlation 
between the self-reported scales and ToM, therefore, concludes that the skills 
measured by ToM do not necessarily imply in individuals with a good motor 
imagination ability. 
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Keywords: Imagination. Stroke. Rehabilitation. 
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TÍTULO: Influência da alimentação na incidência das infecções respiratórias e 

gastrointestinais em crianças residentes no município de Santa Cruz-RN 

Resumo 

Uma alimentação adequada seguindo orientações nutricionais de acordo com a 
idade propicia o desenvolvimento saudável da criança contribuindo na 
prevenção de doenças. O objetivo deste trabalho foi analisar a influência dos 
alimentos na incidência das infecções respiratórias e gastrointestinais em 
crianças residentes no município de Santa Cruz - RN. Trata-se de um estudo 
longitudinal, quali-quantitativo, composto por amostra de 30 crianças de 0 a 12 
meses. A coleta de dados foi dada entre Agosto de 2018 a Julho 2019 por meio 
de entrevistas. As puérperas foram abordadas no Hospital Universitário Ana 
Bezerra e convidadas a participar do projeto. Para acompanhar o crescimento e 
desenvolvimento das crianças foi utilizada uma ficha de acompanhamento 
mensal com informações relacionadas a alimentação, sinais vitais, 
adoecimentos e internações. Os determinantes apontados pelas mães 
entrevistadas para a introdução da alimentação complementar foram: retorno ao 
trabalho, opção materna, hipogalactia e rejeição do seio pelo bebê. Ao comparar 
os resultados obtidos pode-se constatar que o grupo em introdução alimentar 
(21 crianças) possui maior número de crianças com episódios de doenças 
respiratórias (57,1%) e gastrointestinais (19%), sugerindo que as mesmas 
podem estar mais vulneráveis aos fatores desencadeantes dos episódios. Esses 
dados preliminares mostram a necessidade de um maior tempo de 
acompanhamento e a ampliação do número amostral para busca de fatores 
associados às infecções. 
 
Palavras-chave: Alimentação infantil. Saúde coletiva. Epidemiologia. Nutrição 

TITLE: Influence of food on the incidence of respiratory and gastrointestinal 

infections in children living in Santa Cruz-RN 

Abstract 

Proper nutrition following nutritional guidelines according to age enables the 
healthy development of children contributing to the prevention of disease. The 
objective of this study was to analyze the influence of food on the incidence of 
respiratory and gastrointestinal infections in children living in Santa Cruz - RN. 
This is a longitudinal, qualitative and quantitative study, composed of a sample 
of 30 children from 0 to 12 months. Data collection was conducted from August 
2018 to July 2019 through interviews. The mothers were approached at the Ana 
Bezerra University Hospital and invited to participate in the project. To monitor 
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the growth and development of the children, a monthly follow-up form with 
information related to food, vital signs, illnesses and hospitalizations was used. 
The determinants mentioned by the interviewed mothers for the introduction of 
complementary feeding were: return to work, maternal choice, hypogalactia and 
breast rejection by the baby. When comparing the results obtained, it can be seen 
that the group on food introduction (21 children) has a higher number of children 
with episodes of respiratory (57.1%) and gastrointestinal (19%) disease, 
suggesting that they may be more vulnerable. the triggering factors of the 
episodes. These preliminary data show the need for longer follow-up and the 
increase in the sample number to search for factors associated with infections. 
 
Keywords: Infant feeding. Public health. Epidemiology. Nutrition 
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TÍTULO: Avaliação do perfil lipídico de pacientes com hepatite autoimune. 

Resumo 

A hepatite autoimune é uma doença inflamatória crônica do fígado, caracterizada 
por elevações nas atividades de enzimas hepáticas, além de 
hipergamaglobulinemia e detecção de auto-anticorpos. A doença pode se 
apresentar de forma aguda ou assintomática e se não tratada pode levar a 
cirrose. O fígado está envolvido no metabolismo e síntese de colesterol e 
lipoproteínas, tendo função crucial na manutenção desses compostos no 
organismo, portanto o objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil lipídico de 
pacientes com hepatite autoimune (HAI), para verificar se a doença pode 
acarretar alterações nos valores destes parâmetros bioquímicos. Dezenove 
pacientes com HAI tiveram uma amostra de sangue coletada por punção venosa, 
posteriormente essas amostras foram processadas e analisadas em relação aos 
valores de triglicerídeos, colesterol total, HDL-colesterol e LDL-colesterol. Os 
valores médios encontrados foram de 96,75 mg/dL para triglicerídeos, 143,3 
mg/dL para colesterol total, 45,7 mg/dL para HDL-colesterol e 78,2 mg/dL para 
LDL-colesterol. Os valores encontrados estavam dentro do intervalo de 
referência para esses parâmetros bioquímicos. Foi possível concluir que não 
houve alterações no perfil lipídico do grupo de pacientes estudado. Sugere-se 
novos estudos com maior número de participantes e com um grupo de controle 
saudável para compreensão do metabolismo lipídico em pacientes portadores 
de HAI. 
 
Palavras-chave: hepatite, autoimunidade, perfil lipídico. 

TITLE: Lipid profile avaliation of patients with autoimmune hepatitis. 

Abstract 

Autoimmune hepatitis is a chronic inflammatory disease of the liver, chacterized 
by increased activities of hepatic enzymes, hypergammaglobulinemia and auto-
antibodies detection. The disease can present in a acute or asymptomatic ways 
and if not treated, can lead to cirrhosis. The liver is involved in the metabolism 
and synthesis of cholesterol and lipoproteins, having a crucial role in maintaining 
these compounds in the organism. Therefore, the objective of this study was to 
evaluate the lipid profile of patients with autoimmune hepatitis (AIH), to verify if 
the disease can lead to alterations in values of these biochemical parameters. 
Nineteen patients with AIH had a blood sample collected by venous punction, 
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subsequently these sample were processed and triglycerides, total cholesterol. 
HDL-cholesterol and LDL-cholesterol were quantified. Mean values measured 
were of 96.75 mg/dL to triglycerides, 143.3 mg/dL to total cholesterol, 45.7 mg/dL 
to HDL-cholesterol and 78.2 mg/dL to LDL-cholesterol. The values found were 
within the reference interval. In conclusion there were no alterations in the lipid 
profile of the group of patients studied. More studies with a greater number of 
participants and with a healthy control group are necessary to comprehend the 
lipid metabolism of patients with AIH. 
 
Keywords: hepatitis, autoimmunity, lipid profile. 
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TÍTULO: MULTIPLICAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO MORFOAGRONÔMICA E 

CONSERVAÇÃO DE ACESSOS DE BUCHA VEGETAL (Luffa spp.) 

Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo a realização da multiplicação, 
caracterização morfoagronômica e conservação de acessos de bucha vegetal 
coletados no município de Macaíba-RN, e de estudo de mercado para produtos 
e subprodutos derivados de Luffa spp. O experimento foi executado no pomar 
didático da Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), em Macaíba/RN. Utilizou-se o 
delineamento de blocos completos ao acaso, com tratamentos referentes aos 
acessos e quatro repetições. A caracterização dos acessos realizada por meio 
da aplicação de 16 descritores morfoagronômicos: comprimento da folha, largura 
da folha, razão foliar, número de ramificações, comprimento do pecíolo, diâmetro 
do pecíolo, comprimento da corola, largura da corola, comprimento da pétala, 
comprimento do cálice (estes para flores masculinas e femininas), comprimento 
do receptáculo de flores femininas e número médio de frutos por acesso. Os 
dados foram submetidos à análise de variância univariada pelo teste F de 
Snedecor e as médias comparadas usando o teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. O processamento analítico dos dados foram realizado com os 
aplicativos computacionais R (R CORE TEAM, 2016). 
 
Palavras-chave: Luffa spp., descritores morfoagronômicos, recursos genéticos 

vegetais. 

TITLE: MULTIPLICATION, MORPHOAGRONOMIC CHARACTERIZATION 

AND CONSERVATION OF PLANT BUSHING ACCESSIONS (Luffa spp.) 

Abstract 

The objective of this work was to perform the multiplication, morphoagronomic 
characterization and conservation of plant bushing accessions collected in the 
municipality of Macaíba-RN, and of market study for products and by-product 
derived from Luffa spp. O Experiment was carried out in the didactic orchard of 
the Agricultural School of Jundiaí (EAJ), in Macaíba/RN. A complete randomized 
block design was used, with treatments referring to the accessions and four 
replications. The characterization of accessions performed through the 
application of 16 morphoagronomic descriptors: leaf length, leaf width, leaf ratio, 
number of branches, petiole length, petiole diameter, corolla length, Corolla width 
, petal length, calyx length (these for male and female flowers), length of the 
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receptacle of female flowers and average number of fruits per access. The data 
were subjected to univariate analysis of variance by Snedecor's F test and the 
averages were compared using the Tukey test at 5% probability. The analytical 
processing of the data was performed with the computational Applications R (R 
CORE TEAM, 2016). 
 
Keywords: Luffa spp., morphoagronomic descriptors, plant genetic resources. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA GENOTOXICIDADE DE POLISSACARÍDEOS 

SULFATADOS DE MACROALGAS MARINHAS COM ATIVIDADE 

OSTEOGÊNICA 

Resumo 

 

Na medicina regenerativa busca-se o desenvolvimento de novas terapias para 
regeneração óssea combinando-se materiais, células e moléculas bioativas que 
promovam a osteoegênese. Neste contexto, os polissacarídeos sulfatados 
(PSs), presentes nas macroalgas marinhas, ganham mais destaque visto que já 
mostraram diversas atividades, incluindo efeito osteoindutor em células-tronco. 
No entanto, no caso dos PSs, esta atividade é ainda pouco explorada, 
principalmente, para compostos extraídos de macroalgas verdes. Além da sua 
bioatividade, para um composto ter aplicação no desenvolvimento de fármacos, 
é necessário que este seja avaliado quanto à sua biocompatibilidade seguindo 
os critérios das agências regulamentadoras. Assim, no presente estudo 
avaliamos o potencial citotóxico e genotóxico (pelos os ensaios de MTT e CBMN, 
respetivamente) de amostras ricas em PSs (F0,3, F0,5, F1,0 e F2,0) extraídos 
da alga verde Caulerpa cupressoides var. flabellata, em células CHO-K1. No 
ensaio de citotoxicidade as células foram expostas às diferentes amostras nas 
concentrações de 10, 50, 100 e 250 µg/mL durante 24, 48 e 72 h. Nas condições 
testadas apenas a amostra F2,0 a 250 µg/mL se mostrou citotóxica. Os 
resultados de CBMN sugerem que as amostras nas concentrações 10 e 50 
µg/mL não são genotóxicas. Assim, os resultados indicam que os PSs de algas 
verdes podem constituir uma alternativa para desenvolvimento de novas terapias 
na medicina regenerativa. 

 
 
Palavras-chave: Caulerpa cupressoides. Polissacarídeos sulfatados. 

Citotoxicidade. 

TITLE: GENOTOXICITY EVALUATION OF SULFATED POLYSACCHARIDES 

FROM SEAWEEDS WITH OSTEOGENIC ACTIVITY 

Abstract 
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Regenerative medicine seeks to develop new therapies for bone regeneration by 
combining materials, cells and bioactive molecules that promote osteogenesis. 
In this context, sulfated polysaccharides (SPs), present in seaweeds, obtain more 
relevance since they have already shown several activities, including 
osteoinductive effect on stem cells. However, in the case of SPs, this activity 
remains poor explored, especially for compounds extracted from green 
seaweeds. In addition, beside its bioactivity, for a compound to have application 
in drug development, its biocompatibility must be evaluated following the criteria 
of regulatory agencies. Therefore, in the present study the cytotoxic and 
genotoxic potential (by MTT and CBMN assays, respectively) of samples rich in 
SPs (F0.3, F0.5, F1.0 and F2.0) extracted from green seaweed Caulerpa 
cupressoides. var. flabellata, were evaluated using CHO-K1 cells. In the 
cytotoxicity assay, cells were exposed to the different samples at 10, 50, 100 and 
250 µg/mL for 24, 48 and 72 h. Under the tested conditions, only the F2.0 sample 
at 250 µg/mL showed cytotoxicity. CBMN assay results suggest the non-
genotoxic of the samples at 10 and 50 µg/mL. The results indicate that SPs 
extracted from green seaweed may be an alternative for the development of new 
therapies to regenerative medicine. 

 
 
Keywords: Caulerpa cupressoides. Sulfated polysaccharides, Cytotoxicity. 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DAS INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES 

SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EM UM HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO 

Resumo 

O estudo objetivou caracterizar as internações por condições sensíveis à 
atenção primária em um hospital de ensino e correlacionar com os resultados 
encontrados na literatura. Trata-se de um estudo descritivo, transversal e 
abordagem quantitativa dos dados, realizado em um hospital de ensino na 
Região Nordeste do Brasil. A amostra foi composta de 65 pacientes dos leitos 
de internação do Hospital Universitário Onofre Lopes. as hospitalizações por 
CSAP estão caracterizadas num perfil do sexo masculino, idade maior que 40 
anos, com ensino fundamental incompleto, acometido por Insuficiência Cardíaca 
Congestiva. Já nas crianças foi observado mais comumente o diagnóstico de 
Pneumonia. conhecer as características dos pacientes internados por CSAP 
auxilia o direcionamento das ações dos profissionais tanto no ambiente da 
atenção primária quanto no ambiente hospitalar, e favorece o planejamento da 
assistência visando a prevenção das doenças relacionadas. 
 
Palavras-chave: Atenção primária à Saúde; Indicador de Saúde; 

TITLE: CHARACTERIZATION OF HOSPITALIZATION BY PRIMARY CARE 

SENSITIVE CONDITIONS 

Abstract 

The study aimed to characterize hospitalizations for conditions sensitive to 
primary care in a teaching hospital and correlate with the results found in the 
literature. This is a descriptive, cross-sectional and quantitative approach to data, 
conducted in a teaching hospital in the Northeast of Brazil. The sample consisted 
of 65 patients from the hospitalization beds of Onofre Lopes University Hospital. 
Hospitalizations for ACSC are characterized by a male profile, aged over 40 
years, with incomplete elementary school, affected by Congestive Heart Failure. 
In children, the diagnosis of pneumonia was more commonly observed. Knowing 
the characteristics of patients hospitalized for CSAP helps to guide the actions of 
professionals in both the primary care environment and the hospital environment, 
and favors the planning of care aimed at preventing related diseases. 
 
Keywords: Medical attention to health; Health indicator; Intensive Care Units; H 
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TÍTULO: Influência da Depressão na recuperação sensoriomotor e funcional em 

pacientes pós Acidente Vascular Cerebral 

Resumo 

Introdução: O Acidente Vascular cerebral é uma doença que está sendo bem 
estudada, porém ainda há algumas lacunas na literatura sobre a influência da 
depressão na recuperação sensoriomotor e funcional nesses indivíduos. 
Objetivo: Avaliar a influência da depressão na recuperação sensório motora e 
funcional de pacientes com AVC na cidade de Santa Cruz e cidades 
circunvizinhas. Metodologia: O estudo é de caráter transversal, do tipo 
observacional. Foram avaliados 22 pacientes pós-AVC atendidos na clínica 
escola de fisioterapia (Facisa/UFRN) de Santa Cruz e cidade vizinhas com 
aplicação dos questionários: Mini Exame do Estado Mental (MEEM), Medida de 
Independência Funcional (MIF), FES- I- Brasil, Fugl-Meyer, Nottingham (ASN), 
e o inventário de Depressão de Beck (BDI-II), Resultados: BDI apresentou uma 
baixa correlação negativa com a FM motora total e a ASN, e uma moderada 
correlação negativa com a FIM total, com a FIM motora, com a FM membro 
superior e inferior. Conclusão: A depressão e a recuperação sensório motora 
foram observadas neste estudo, porém não apresentaram significância ou uma 
boa correlação entre os instrumentos. 
 
Palavras-chave: Acidentes Vascular Cerebral, depressão, qualidade de vida, 

recuperação 

TITLE: Influence of depression on sensorimotor and functional recovery in 

patients after stroke 

Abstract 

Introduction: Stroke is a disease that is being well studied, but there are still some 
gaps in the literature about the influence of depression on sensorimotor and 
functional recovery in these individuals. Objective: To evaluate the influence of 
depression on motor and functional sensory recovery of stroke patients in the city 
of Santa Cruz and surrounding cities. Methodology: This is a cross-sectional, 
observational study. We evaluated 22 post-stroke patients treated at the 
physiotherapy school clinic (Facisa / UFRN) of Santa Cruz and neighboring city 
with the application of the questionnaires: Mini Mental State Examination 
(MMSE), Functional Independence Measure (FIM), FES-I- Brazil, Fugl-Meyer, 
Nottingham (ASN), and Beck Depression Inventory (BDI-II), Results: BDI showed 
a low negative correlation with total motor FM and ASN, and a moderate negative 
correlation with total FIM. , with FIM motor, with FM upper and lower limb. 
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Conclusion: Depression and motor sensory recovery were observed in this study, 
but did not present significance or a good correlation between the instruments. 
 
Keywords: stroke, depression, quality of life, sensorimotor and functional rec 
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TÍTULO: EFEITO DO TREINAMENTO AERÓBIO NO ESTADO NUTRICIONAL, 

APTIDÃO FÍSICA RELACIONADA À SAÚDE E CAPACIDADE COGNITIVA DE 

ADOLESCENTES 

Resumo 

O presente trabalho visa relatar os primeiros passos sobre o processo de 
construção de uma Revisão Sistemática, cuja temática engloba aspectos 
voltados a função executiva de adolescentes, decorrentes do estímulo do BDNF 
(Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro). Foram utilizados os bancos de dados 
EMBASE, Scopus, ScienceDirect, Web of Science, SPORTDiscus, o Cochrane 
Cadastro Central de Ensaios Controlados (CENTRAL), CINAHL, e PubMed. Os 
termos adotados para pesquisa foram “adolescente”, “função executiva”, “BDNF” 
e “exercício”. Em relação aos critérios de elegibilidade, foram considerados: 1) 
tipo de estudo, os ensaios clínicos; 2) populações de adolescentes de ambos os 
sexos com idade entre 10 a 19 anos; 3) estudos que contêm programas de 
exercícios aeróbicos, resistência treinamento ou treinamento concorrente 
(treinamento aeróbico e de resistência) levando em consideração variações de 
frequência, duração e intensidade; e 4) estudos que avaliam os níveis de BDNF 
e a função executiva. Identificou-se 2378 artigos, na qual 16 publicações foram 
incluídas na Revisão Sistemática. Em sua grande maioria, melhorias 
significativas foram notadas nos níveis de BDNF, e foram observadas melhoras 
no tempo de reação e na precisão de respostas nos testes que avaliaram a 
função executiva. A partir das pesquisas selecionadas, notam-se que os estudos 
realizados apontam que o exercício estimula efeitos positivos nos níveis de 
BDNF e na função executiva de adolescentes. 
 
Palavras-chave: Adolescentes, BDNF, Função executiva, Revisão sistemática. 

TITLE: EFFECT OF AEROBIC TRAINING ON NUTRITIONAL STATUS, 

PHYSICAL FITNESS RELATED TO HEALTH AND COGNITIVE ABILITY OF 

ADOLESCENTS 

Abstract 

The present work aims to report the first steps on the process of constructing a 
systematic review, whose theme encompasses aspects related to the executive 
function of adolescents, resulting from the stimulus of BDNF (brain-derived 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 516 

 

neurotrophic factor). We used the databases EMBASE, Scopus, ScienceDirect, 
Web of Science, SPORTDiscus, the Cochrane Central Register of Controlled 
trials (CENTRAL), CINAHL, and PubMed. The terms adopted for research were 
"adolescent", "executive function", "BDNF" and "exercise". Regarding eligibility 
criteria, we considered: 1) type of study, clinical trials; 2) Populations of 
adolescents of both sexes aged between 10 and 19 years; 3) studies that contain 
aerobic exercise programs, resistance training or concurrent training (aerobic and 
endurance training) taking into account frequency, duration and intensity 
variations; and 4) Studies evaluating the levels of BDNF and the executive 
function. We identified 2378 articles, in which 16 publications were included in 
the systematic review. In the vast majority, significant improvements were noticed 
in the BDNF levels, and improvements in reaction time and accuracy of 
responses were observed in the tests that evaluated the executive function. From 
the selected researches, it is noted that the studies showed that the exercise 
stimulates positive effects in the levels of BDNF and in the executive function of 
adolescents. 
 
Keywords: Adolescents, BDNF, Executive Function, systematic review. 
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TÍTULO: As residências multiprofissionais em Saúde da Família e a mudança 

nas práticas profissionais: experiências brasileiras 

Resumo 

O projeto teve como objetivo principal Realizar uma revisão de literatura sobre 
as experiências de Residências Multiprofissionais em Saúde da Família no 
contexto brasileiro; e específicos: Mapear os novos modos de gestão do cuidado 
e gestão de trabalho desenvolvidos a partir dessas experiências. Para isso, a 
pesquisa foi desenvolvida no portal acadêmico scielo, no qual, foram utilizados 
três descritores, que são eles: formação, ciência e saúde, a fim de obter os 
resultados esperados. não teve um recorte temporal, sendo considerados todos 
que enquadravam-se em experiências brasileiras. Diante da necessidade de 
analisar os novos modos de gestão em trabalho, procurou-se identificar quais 
seriam as principais dificuldades e avanços da instalação dos programas de 
residências multiprofissional em saúde da família. As principais dificuldades 
dizem respeito ao processo formativo da graduação, por não ser adequada para 
a atuação no SUS, a precaridade da atenção básica e do trabalho. Já os avanços 
são direcionados para a transformação tanto da formação, quanto do processo 
de trabalho. Relacionado a gestão do cuidado, os principais resultados 
relacionam-se com a integralidade do cuidado, agora centrado nas famílias, não 
mais na doença, assim como o cuidado enquanto competência que precisa ser 
desenvolvida para o estreitamento de vínculos entre todos. Pode-se concluir que 
a pesquisa permitiu conhecer sobre a realidade da implantação de residências. 
 
Palavras-chave: Formação; Saúde; Residência 

TITLE: The multiprofessional residences in family health and the changes in 

professional practices: brazilian experiences 

Abstract 

The main objective of the project was to conduct a literature review on the 
experiences of Multiprofessional Family Health Residencies in the Brazilian 
context; and specific: Map the new modes of care management and work 
management developed from these experiences. For this, the research was 
developed in the scielo academic portal, in which three descriptors were used: 
education, science and health, in order to obtain the expected results. did not 
have a time frame, being considered all that fit into Brazilian experiences. Given 
the need to analyze the new management modes at work, we sought to identify 
what would be the main difficulties and advances in the installation of 
multiprofessional family health residency programs. The main difficulties relate to 
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the graduation process, as it is not adequate for SUS work, the precariousness 
of primary care and work. Already the advances are directed to the transformation 
of both training, and the work process. Related to the management of care, the 
main results are related to the integrality of care, now centered on families, no 
longer on disease, as well as care as a competence that needs to be developed 
to strengthen bonds between all. It can be concluded that the research allowed 
to know about the reality of the implantation of residences. 
 
Keywords: Formation; Health; Residence 
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TÍTULO: Adequação energético-proteica em idosos com sarcopenia: resultados 

do International Mobility In Aging Study – IMIAS brasil 

Resumo 

A sarcopenia é uma doença relacionada ao envelhecimento, levando a um 
aumento das necessidades nutricionais, especialmente energia e proteínas. 
Diante disso, esse trabalho tem como objetivo avaliar o consumo e a adequação 
energético-proteica em idosos com sarcopenia do IMIAS Brasil. Foi realizado um 
estudo transversal aninhado a uma coorte utilizando os dados de 169 idosos, 
obtidos pela Onda 3 do IMIAS Brasil. Foi analisado o consumo alimentar de 23 
idosos com sarcopenia. Para o diagnóstico de sarcopenia, foram utilizados os 
critérios definidos pelo Grupo de Trabalho Europeu sobre Sarcopenia em 
Pessoas Idosas (EWGSOP), relacionando o índice de massa muscular 
esquelética com a força de preensão palmar e desempenho físico. O consumo 
alimentar foi avaliado por meio de 1 recordatório 24h e analisado pelo software 
Easy Diet Brasil. Foi encontrada uma prevalência de sarcopenia de 14,9% entre 
os idosos, apresentando associação com o Índice de Massa Corporal (IMC) (p < 
0,0001). Em relação ao consumo alimentar, verificou-se que 73% e 60,9% dos 
idosos apresentaram consumo abaixo do recomendado, para energia e 
proteínas, respectivamente. A distribuição do consumo de energia e proteínas 
não foi associada ao sexo, faixa etária ou IMC. Conclui-se que a ocorrência de 
sarcopenia na população estudada trata-se de um problema de saúde que 
necessita atenção, principalmente no tocante à assistência nutricional,visto que 
foram encontrados valores alarmantes de consumo energético e proteico. 
 
Palavras-chave: Envelhecimento; Sarcopenia; Consumo de energia; Consumo 

de proteínas 

TITLE: Energy and protein adequacy in elderly with sarcopenia: results from the 

International Mobility in Aging Study - IMIAS Brasil 

Abstract 

Sarcopenia is an aging related disorder, increasing nutricional requirements, 
especially energy and protein requirements. Before that, this work aims to 
evaluate energy and protein intake and adequacy in elderly with sarcopenia from 
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IMIAS Brasil. A cross-sectional study nested in a cohort was done utilizing data 
from 169 elderly form the Thir Wave of IMIAS Brasil. Food consumption from 23 
elderly with sarcopenia was analized. The criteria defined by the European 
Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP) were utilized for 
sarcopenia diagnosis, relating skeletal muscle mass index to hand grip strenght 
and physical performance. Food intaked was evaluated through a 24h record and 
analyzed using the software Easy Diet Brasil. A prevalence of 14,9% of 
sarcopenia among the elderly was found, showing positive association with body 
mass index (BMI) (p < 0,0001). Regarding nutritional intake, it was found that 
73% and 60,9% of the elderlry show enegy and protein intake under the 
recomendations, respectively. Energy and protein intakes were not associated to 
sex, age range or BMI. It was concluded that sarcopenia in the study population 
is a health problem that requirest attention, especially what concerns nutricional 
assistance, since the energy and protein intake values found were alarming. 
 
Keywords: Aging; Sarcopenia; Energy Consumption; Protein Consumption 
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TÍTULO: Descrição do sistema dopaminérgico do mesencéfalo de tartarugas 

marinhas 

Resumo 

O Brasil é uma importante área de alimentação e reprodução para a Chelonia 
mydas. Ainda são poucos os estudos sobre o sistema dopaminérgico em 
tartarugas marinhas. Esta pesquisa se propõe a caracterizar os núcleos 
dopaminérgicos do mesencéfalo de tartarugas marinhas. Para isso, foi aplicado 
o método de Nissl para descrever a citoarquitetura e a imunoistoquímica para 
TH como forma de marcar os neurônios DA. Foram utilizados quatro exemplares 
de C. mydas, encalhadas durante o monitoramento de praias entre os anos de 
2016 a 2017. Os animais foram necropsiados, tendo passado pelo procedimento 
de perfusão (formol 4%) ou fixado em formol 10% por imersão. Após fixados, os 
encéfalos foram mantidos em sacarose 30% até ser realizada a microtomia 
através de criostato. O mesencéfalo de tartaruga verde apresenta um 
organização neuronal semelhante ao encontrado em outros répteis. Os 
neurônios DA imunorreativos podem ser divididos em um grupamento 
ventromedial (área tegmental ventral/A10), um grupamento dorsolateral 
(substância negra/A9) e uma extensão caudal de A9 (homólogo reptiliano de A8 
em mamíferos/RA8). Os neurônios destes grupamentos são bipolares ou 
multipolares e ovoides, fusiformes ou triangulares em forma. Assim, viabilizamos 
as primeiras descrições do sistema dopaminérgico que auxiliam no 
entendimento de questões ecológicas e fornecem bases neuroanatômicas para 
futuros estudos funcionais da motricidade. 
 
Palavras-chave: Quelônio. Sistema nervoso. Citoarquitetura. Neurotransmissor. 

Dopamina 

TITLE: Description of dopaminergic system of sea turtles mesencephalic 

Abstract 

Brazil is an important area of feeding and nestings grounds to Chelonia mydas. 
The knowledge of the dopaminergic system in sea turtle is still paucity. This 
research aimed to characterize the midbrain dopaminergic cell groups of green 
sea turtles. For this, the Nissl method was applied to describe the 
cytoarchitectonics and Immunohistochemistry for TH as a way of marking 
neurons. We used four specimens of C. mydas, found stranded during beach 
monitoring between 2016 and 2017. The animals were necropsied, and passed 
by the perfusion procedure (formaldehyde 4%) or (fixed in 10% formalin by 
soaking). Afterwards, the brain was kept in sucrose 30% to be held through 
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microtomia cryostat. The midbrain of green turtle presents a neuronal 
organization similar to that found in other reptiles. Immunoreactive DA neurons 
can be divided into a ventromedial group, a dorsolateral group and a caudal 
extension of A9. The neurons of these groups are bipolar or multipolar and ovoid, 
fusiform and triangular in shape. In this way, we enabled the first descriptions of 
the dopaminergic system that can aid in the understanding of ecological issues 
and provide neuroanatomic bases for future functional motor studies. 
 
Keywords: Chelonian. Nervous system. Cytoarchitecture. Neurotransmitter. 
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TÍTULO: Anatomia dos Ossos do Esqueleto Axial de Catetos (Tayassu tajacu) 

Resumo 

O esqueleto axial do cateto corresponde ao crânio, coluna vertebral, costelas e 
esterno, sendo o conhecimento dos seus aspectos anatômicos imprescindível 
para a caracterização da espécie. A pesquisa foi desenvolvida com o intuito de 
melhor conhecer os aspectos anatômicos do esqueleto axial do cateto (Tayssu 
tajacu) fornecendo informações que possam atender a demanda de futuros 
produtores e profissionais da área de inspeção sanitária no abate e preparação 
dos cortes comerciais, além de colaborar com a clínica destes animais e fornecer 
dados para anatomia comparada animal. Utilizaram-se cinco esqueletos de três 
meias carcaças de catetos adultos, machos e fêmeas, e dois esqueletos inteiros. 
Os animais foram dissecados, tendo sua musculatura removida, para posterior 
estudo dos ossos do esqueleto. Os catetos apresentam tronco compacto e crânio 
ligeiramente alongado. Verificou-se em todos os catetos estudados a presença 
de sete vértebras cervicais, 14 torácicas e 14 pares de costelas (com exceção 
de um animal que apresentou 15 torácicas e 15 pares de costelas), cinco 
vértebras lombares, três sacrais e de cinco a sete vértebras caudais. O esterno 
é composto por um grande manúbrio, quatro esternébras, pelo xifoesterno e pela 
cartilagem xifoide. O esqueleto axial mostrou características anatômicas próprias 
para a espécie, caracterizando o esqueleto do cateto. 
 
Palavras-chave: Anatomia. Osteologia. Morfologia. Silvestre. 

TITLE: Anatomy of the Axis Skeleton Bones from the Collared Peccary (Pecari 

tajacu) 

Abstract 

 

The axial skeleton of the peccary corresponds to the skull, spine, ribs and 
sternum, and knowledge of its anatomical aspects is essential for the 
characterization of the species. The research was developed in order to better 
understand the anatomical aspects of the axillary skeleton of the peccary 
(Tayassu tajacu), providing information that may meet the demand of future 
producers and health inspection professionals in the slaughter and preparation 
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of commercial cuts, as well as collaborating with the clinic of these animals and 
provide data for comparative animal anatomy. Five skeletons of three half 
carcasses of adult male and female peccary and two whole skeletons were used. 
The animals were dissected and their muscles removed for further study of the 
skeletal bones. The peccaries have a compact trunk and slightly elongated skull. 
It was verified in all studied peccaries, seven cervical vertebrae, 14 thoracic 
vertebrae and 14 pairs of ribs were found (except one animal with 15 thoracic 
and 15 pairs of ribs), five lumbar vertebrae, three sacral vertebrae, and five to 
seven caudal vertebrae. The sternum is composed of a large manubrium, four 
stern, the xiphisternal and the xiphoid cartilage. The axial skeleton showed its 
own anatomical characteristics for the species, characterizing the peccary 
skeleton. 

 
 
Keywords: Anatomy. Osteology. Morphology. Wild. 
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TÍTULO: Análise da linhagem de progenitores neurais utilizando vídeo-

microscopia de tempo-intervalado 

Resumo 

Compreender os mecanismos reguladores que controlam as decisões do destino 
das células-tronco neurais é crucial para compreender o desenvolvimento do 
sistema nervoso central em mamíferos saudáveis e ou com alguma patologia. 
Progresso importante tem sido feito na identificação de mecanismos celulares e 
moleculares que controlam a geração de diversidade neuronal. No entanto, 
ainda pouco se sabe sobre a origem das células astrogliais. Na literatura já foi 
demonstrado que o gene Zbtb20 desempenha papel importante na especificação 
de astrócitos, fornecendo uma compreensão básica de como mecanismos 
intrínsecos e extrínsecos governam a produção de astrócitos a partir de células 
precursoras e a geração de diversidade de astrócitos. Para elucidar nossa 
hipótese, utilizamos da análise de vídeo-microscopia, podendo assim analisar 
características dos ciclos de divisão, identificando os fenótipos gerados e a taxa 
de proliferação. Permitindo que avaliemos como as células do sistema nervoso 
são formadas e os mecanismos que controlam esse processo denominado 
especificação neural. 
 
Palavras-chave: astrócitos; especificação; vídeo-microscopia; zbtb20; 

proliferação 

TITLE: Analysis of neural progenitor lineage using time-lapse video microscopy 

Abstract 

Understanding the regulatory mechanisms that control decisions about the fate 
of neural stem cells is crucial to understanding the development of the central 
nervous system in healthy and / or pathological mammals. Important progress 
has been made in identifying cellular and molecular mechanisms that control the 
generation of neuronal diversity. However, little is known about the origin of 
astroglial cells. It has been shown in the literature that the Zbtb20 gene execute 
an important role in astrocyte specification, providing a basic understanding of 
how intrinsic and extrinsic mechanisms govern the production of astrocytes from 
precursor cells and the generation of astrocyte diversity. To elucidate our 
hypothesis, we used video microscopy analysis, thus being able to analyze the 
characteristics of the division cycles, identifying the generated phenotypes and 
the proliferation rate. Allowing us to evaluate how cells in the nervous system are 
formed and the mechanisms that control this process called neural specification. 
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Keywords: astrocytes; specification; time-lapse; zbtb20; proliferation 
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TÍTULO: Caracterização sociodemográfica e clínica de pacientes submetidos a 

cirurgia de revascularização do miocárdio 

Resumo 

INTRODUÇÃO: No Brasil, as doenças cardiovasculares são responsáveis por 
aproximadamente 30% dos óbitos de pacientes na faixa etária dos 20 aos 59 
anos. A Cardiologia Intervencionista tem experimentado extraordinário avanço 
nos últimos anos, sendo atualmente o método de revascularização do miocárdio 
mais empregado em todos os cenários clínicos. OBJETIVO: Caracterizar os 
pacientes submetidos a cirurgia de revascularização miocárdica, quanto aos 
aspectos sociodemográficos e clínicos. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo 
descritivo e abordagem quantitativa. O estudo foi desenvolvido de março a 
novembro de 2018 na UTI Cardiológica do HUOL. RESULTADOS: Observou-se 
que 73,3% eram do sexo masculino e as idades variaram de 40 a 75 anos. 
Quanto ao nível de escolaridade dos pacientes em estudo, constatou-se que 
15% eram analfabetos e 50% tinham apenas o ensino fundamental incompleto. 
Observou-se ainda que 53% dos pacientes tinham a diabetes mellitus como 
comorbidade e 97%, a hipertensão arterial sistêmica. CONCLUSÃO: Os 
resultados demonstraram que a amostra foi composta, em sua grande maioria, 
pelo sexo masculino e constatou-se uma importante prevalência de 
comorbidades como HAS e DM e história pregressa de tabagismo, o que pode 
revelar uma condição de maior gravidade, corroborando para o desenvolvimento 
das DCVs. 
 
Palavras-chave: Cirurgia Cardíaca; Enfermagem; Revascularização miocárdica 

TITLE: Sociodemographic and clinical characterization of patients undergoing 

myocardial revascularization surgery 

Abstract 

INTRODUCTION: In Brazil, cardiovascular diseases are responsible for 
approximately 30% of deaths of patients aged two to 20 years. Interventional 
cardiology has experienced extraordinary progress in recent years and has been 
the most recently performed revascularization method in all clinical settings. 
OBJECTIVE: To characterize patients submerged in myocardial 
revascularization surgery, both in sociodemographic and clinical aspects. 
METHODOLOGY: Treat descriptive study and quantitative approach. Or I have 
been working from March to November 2018 at HUOL Cardiology ICU. 
RESULTS: It was observed that 73.3% were male and their age ranged from 40 
to 75 years. During the two years of schooling of two patients in the study, it was 
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found that 15% were illiterate and 50% had or only incomplete. 53% of the 
patients had diabetes mellitus as comorbidity and 97% had systemic arterial 
hypertension. CONCLUSION: The results show that a woman composed mostly 
of a male gender and a significant prevalence of comorbidities such as 
hypertension and DM and a history of premature smoking, or that could reveal a 
more severe condition, corroborating or developing CVDs. 
 
Keywords: Cardiac surgery; Nursing; Myocardial revascularization 
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CÓDIGO: SB0555 

AUTOR: RAFAELLA BERTOLDO DUTRA BEZERRA 

ORIENTADOR: INGRID WILZA LEAL BEZERRA 

 

 

TÍTULO: Estudo da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis em 

trabalhadores da indústria de transformação no RN 

Resumo 

Visando investigar o desenvolvimento das Doenças Crônicas não 
Transmissíveis (DCNT) em trabalhadores assistidos pelo Programa de 
Alimentação do Trabalhador (PAT), desenvolveu-se um estudo de natureza 
quantitativa, descritivo, longitudinal e comparativo em sete indústrias de 
transformação do RN, quatro anos após a primeira etapa de pesquisa. Foram 
aplicados questionários semiestruturados para coletar dados pessoais, 
profissionais, antropométricos e autorreferidos de saúde, incluindo o uso de 
medicamentos de controle de DCNT, sendo transferidos para o Microsoft Excel® 
para análises estatísticas descritivas por medidas de tendência central e 
dispersão, além de distribuição percentual. De uma amostra de 135 
trabalhadores, 52,6% eram do sexo masculino, com média de 41 anos, mais da 
metade tendo ensino médio completo (54,8%), renda salarial média de 1,5 
salários mínimos e prevalência de sobrepeso (IMC = 27,9kg/m²). Observou-se 
aumento no excesso de peso e nas prevalências de hipertensão arterial 
sistêmica (HAS) e diabetes mellitus tipo 2, além de uma diminuição nas de 
hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. Quanto a seus medicamentos para 
controle, houve um aumento no uso de hipotensivos, hipoglicemiantes e 
hipocolesterolemizantes, além de uma redução no uso de 
hipotrigliceridemiantes. Tais resultados podem contribuir para a associação entre 
a alimentação ofertada pelo PAT e o desenvolvimento de DCNT a longo prazo, 
sendo necessários mais estudos para confirmar tais achados. 

 
Palavras-chave: Doenças não Transmissíveis, Política Pública, Saúde do 

Trabalhador 

TITLE: Study about the prevalence of the Noncommunicable Diseases in workers 

from Transformation Industry of RN 

Abstract 

Aiming to investigate the development of Noncommunicable Diseases in workers 
of brazilian Worker’s Food Program (WFP), was performed a quantitative nature, 
descriptive, longitudinal and comparative study on seven transformation 
industries of RN, four years after the first research step. Semistructured 
questionnaires was applied to collect personals, professionals, anthropometrics 
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and self-reported health datas, as use of Noncommunicable Diseases control 
drugs, being transferred to Microsoft Excel® for descriptive statistical analysis as 
measures of central tendency and dispersion, and percentage distribution as 
well. The sample was composed by 135 workers, 52,6% male, the mean age of 
41 years old, more than half having concluded the high school (54,8%), average 
income of 1,5 minimum wages and overweight prevalence (Body Mass Index = 
27,9kg/m²). We observed a growing overweight and growing prevalences of 
hypertension and type 2 diabetes, against a decrease in the prevalences of 
hypercholesterolemia and hypertriglyceridemia. About the use of drugs to control 
those diseases, now are more workers using hypotensives, hypoglicemics and 
hypocholesterolemics than before, despite less people using 
hypotriglyceridemics. Our results may contribute to the association between WFP 
and the long-term development of Noncommunicable Diseases, even though 
more studies are needed to confirm such findings. 
 
Keywords: Noncommunicable Diseases, Public Policy, Occupational Health 
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TÍTULO: Uso do pirolenhoso de jurema-preta na eclosão de ovos e sobrevivência 

de alevinos de Betta splendens 

Resumo 

A diversidade de produtos não madeireiros está crescendo, bem como o seu 
aproveitamento pela sociedade. O Extrato Pirolenhoso é um desses sub 
produtos, obtido a partir da condensação da madeira, é empregado em diversos 
setores relacionados a produção agrícola, além de possuir ação antifúngica. A 
Mimosa tenuiflora, conhecida como jurema-preta é uma espécie de grande 
abundância na região Nordeste e que, por possuir um grande potencial calorífico 
é uma grande produtora de EP. Objetivou-se na pesquisa avaliar o uso do 
Extrato Pirolenhoso de jurem-preta na eclosão de ovos de alevinos de Betta 
splendens. As amostras de madeiras foram postas no interior da mufla e 
carbonizadas durante 6 horas, em seguida foi coletado o EP oriundo da 
condensação da fumaça. Os casais de peixes Betta splendens foram postos para 
reproduzir em um período de 2 à 3 dias, gerando de 100 à 300 alevinos. Foram 
postos dez alevinos por aquário, contendo 200 ml de água. Os tratamentos foram 
divididos em cinco, cada um com cinco repetições. O EP foi adicionado em gotas, 
ficando: T0 (controle), T1 (uma gota), T2 (duas gotas), T3 e T4. As contagens 
foram realizadas diariamente, contabilizando os ovos eclodidos e retirando os 
ovos fungados. O tratamento com maior relevância para os ovos eclodidos com 
a influência do extrato foi o T2, onde obteve média igual a 10 ovos. Já para a 
quantidade de ovos fungados, os tratamentos T2, T3 e T4 demonstraram 
resultados satisfatórios, apresentando médias baixas, iguais à 3 ovos. 
 
Palavras-chave: Extrato, eclosão e alevinos. 

TITLE: Use of pyroligneous of from jurema-preta in hatching of fingerlings of Betta 

splendens. 

Abstract 

The diversity of non-timber products is growing, as well as their use by society. 
Pyroligneous Extract is one of these by-products, obtained from the condensation 
of wood, it is used in various sectors related to agricultural production, besides 
having antifungal action. The Mimosa tenuiflora known as jurema-preta is a 
species of great abundance in the Northeast region and, because it has a great 
calorific potential, is a great producer of PE. The objective of this research was 
to evaluate the use of jurema-preta Pyroligneous Extract in hatching eggs of 
fingerlings of Betta splendens. The wood samples were placed inside the muffle 
and charred for 6 hours, then the PE from the smoke condensation was collected. 
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The fish couples Betta splendens were bred for 2 to 3 days, generating 100 to 
300 fingerling. Ten fingerlings were placed per aquarium, containing 200 ml of 
water. The treatments were divided into five, each with five repetitions. The EP 
was added in drops, leaving: T0 (control), T1 (one drop), T2 (two drops), T3 and 
T4. Counts were taken daily, counting hatched eggs and removing the fungal 
eggs. The most relevant treatment for hatched eggs with the influence of the 
extract was T2, where it obtained an average of 10 eggs. For the amount of fungal 
eggs, treatments T2, T3 and T4 showed satisfactory results, presenting low 
average, equal to 3 eggs. 
 
Keywords: Extract, hatching, fingerlings 
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TÍTULO: Extração e Identificação de Aflatoxina B em amostras de ração para 

cães e gatos. 

Resumo 

As aflatoxinas, principalmente produzidas pelo gênero Aspergillus spp. são as 
micotoxinas mais carcinogênicas e encontram-se em alimentos utilizados como 
base para a produção de rações para animais. O objetivo deste trabalho foi 
identificar a presença de aflatoxina B por meio de método qualitativo e investigar 
se há correlação com fatores extrínsecos, tais como umidade e temperatura. 
Utilizou-se quatro tipos de rações para cães e gatos – classificadas também 
quanto ao custo de compra – obtidas em dois períodos distintos, resultando em 
8 amostras analisadas em duplicata. O método de extração e purificação da 
presente pesquisa foi adaptado da metodologia determinada pela International 
Official Methods of Analysis (AOAC) e apresentou-se eficiente nos testes que 
antecederam a análise das amostras do estudo. Na detecção da toxina adotou-
se o método de cromatografia em camada delgada e o seu resultado foi 
confirmado por meio de revelação química, onde pulverizou-se uma solução 
aquosa de ácido sulfúrico 25% sobre a placa cromatográfica após análise sob 
luz ultravioleta. Apesar das amostras avaliadas apresentarem algumas marcas 
na separação cromatográfica, ao utilizar o revelador químico pode-se inferir que 
estas não expressaram resultados positivos quanto a contaminação de 
aflatoxina B1. Contudo, não é possível afirmar que as amostras não estão 
contaminadas, visto que há a necessidade de utilização de métodos analíticos 
mais robustos para identificar esse tipo de micotoxina. 
 
Palavras-chave: Ração; Animal de estimação; Aflatoxina; Cromatografia. 

TITLE: Extraction and identification of aflatoxin B in feed samples for dogs and 

cats. 

Abstract 

The aflatoxins, mainly produced by the genus Aspergillus spp. are the most 
carcinogenic mycotoxins and are found in foods used as a basis for the 
production of animal feed. The purpose of this study was to identify the presence 
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of aflatoxin B by qualitative method and to investigate if there is correlation with 
extrinsic factors such as humidity and temperature. Four types of food rations 
were used for dogs and cats , also classified according to the purchase cost, 
being obtained in two different periods, resulting in 8 samples analyzed in 
duplicate. The extraction and purification method of the present research was 
adapted from the methodology determined by the International Official Methods 
of Analysis (AOAC) and was efficient in the tests that preceded the analysis of 
the study samples. In the detection of the toxin the thin layer chromatography 
method was adopted and its result was confirmed by chemical revelation, where 
a aqueous sulfuric acid solution (25%) was sprayed on the chromatographic plate 
after analysis under ultraviolet light. Although the samples evaluated presented 
some marks in the chromatographic separation, using the chemical revelation, it 
can be inferred that they did not express positive results for aflatoxin B1 
contamination. However, it is not possible to claim that the samples are not 
contaminated, since there are more sensitive analytical methods to identify this 
type of mycotoxin. 
 
Keywords: Ration; Pet; Aflatoxin; Chromatography. 
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TÍTULO: Atuação do enfermeiro no processo de saúde-adoecimento e na 

assistência à saúde da pessoa indígena: uma revisão integrativa 

Resumo 

Objetivo: Identificar a atuação do enfermeito no processo saúde e doença e na 
assistência à saúde da pessoa indígena. Método: Trata-se de um estudo de 
revisão integrativa da literatura que busca responder a seguinte questão 
norteadora: "Qual a produção científica da literatura sobre a atuação do 
enfermeiro no processo saúde e doença e na assistência à saúde da pessoa 
indígena?" Encontrou-se 54 artigos sobre a temática, após a aplicação dos 
critérios de inclusão e exclusão, a amostra constituiu-se de 7 estudos. 
Resultados: A análise dos estudos investigados, identificou a necessdiade do 
profissional enfermeiro considerar os aspectos culturais da população indígena, 
sempre que assistir esse grupo étnico, para que possa garantir a prestação do 
cuidado integral e uma assistência sistematizada. Conclusão: Os resultados 
indicam a importância da comunidade e complementação dos estudos, por parte 
do enfermeiro junto a populações culturalmente específicas, como pe o caso da 
população indígena. 
 
Palavras-chave: População indígenaSaúde de populações indígenasProcesso 

de enfermagem 

TITLE: Nurses's role in the health-illness process and health care of indigenous 

people: an integrative review 

Abstract 

 

Objective: To identify the role of nurses in the health and disease process and 
health care of indigenous people. Method: This is an integrative literature review 
study that seeks to answer the following guiding question: "What is the scientific 
production of literature on the role of nurses in the health and disease process 
and health care of indigenous people?" There were 54 articles on the theme, after 
applying the inclusion and exclusion criteria, the sample consisted of 7 studies. 
Results: The analysis of the investigated studies identified the need for the 
professional nurse to consider the cultural aspects of the indigenous population, 
whenever assisting this ethnic group, so that it can ensure the provision of 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 536 

 

comprehensive care and systematized care. Conclusion: The results indicate the 
importance of the community and the complementation of studies by the nurse 
with culturally specific populations, such as the case of the indigenous population. 

 
 
Keywords: Indigenous population; health of indigenous populaton; nursing 

process 
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TÍTULO: Desenvolvimento e caracterização de sistemas binários com 

hidroxipropil-β-ciclodextrina e derivado 2-aminotiofeno 

Resumo 

 

O 2-amino-4,5,6,7-tetra-hidrobenzo[b]tiofeno-3-carbonitrilo (6CN) é uma nova 
entidade química que possui uma ampla gama de atividades biológicas para as 
quais pode ser utilizado. Entretanto, devido a sua baixa solubilidade em meio 
aquoso, seu uso na terapêutica é limitado. Dessa maneira, este trabalho visa o 
desenvolvimento e caracterização de sistemas binários 6CN-hidroxipropil-β-
ciclodextrina (HP-β-CD), com o objetivo de elevar a solubilidade em água do 
6CN. Os sistemas foram preparados por três métodos diferentes – mistura física, 
malaxagem e evaporação rotativa e posteriormente submetidos a análises por 
DSC, TG, FTIR, DRX e MEV. Essas análises evidenciaram alterações 
importantes nas propriedades físico-químicas do 6CN após a formação dos 
sistemas binários, inferindo com isso a existência da associação. 

 
 
Palavras-chave: 2-aminotiofeno. Ciclodextrina. Terapia farmacológica 

TITLE: Development and characterization of binary systems with hydroxypropyl-

β-cyclodextrin and 2-aminothiophene derivative 

Abstract 

 

2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo [b] thiophene-3-carbonitrile (6CN) is a new 
chemical entity that has a wide range of biological activities for which it can be 
used. However, due to its low solubility in aqueous medium, its use in therapy is 
limited. Thus, this work aims at the development and characterization of 6CN 
hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HP-β-CD) binary systems, aiming to increase the 
water solubility of 6CN. The systems were prepared by three different methods - 
physical mixing, kneading and rotary evaporation and subsequently subjected to 
analysis by DSC, TG, FTIR, XRD and SEM. These analyzes showed important 
changes in the physicochemical properties of 6CN after the formation of binary 
systems, thus inferring the existence of the association. 
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Keywords: 2-Aminothiophene. Cyclodextrin. Pharmacological Therapy 
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TÍTULO: APTIDÃO FÍSICA, COGNIÇÃO E CONTROLE AUTONÔMICO EM 

CRIANÇAS HIPERTENSAS 

Resumo 

Obesidade e hipertensão têm sido associadas a prejuízos na função cognitiva 
em crianças. Aqui, verificamos se a pressão arterial sistólica (PAS) poderia atuar 
mediando a relação entre o índice de massa corporal (IMC) e o controle inibitório 
em crianças. Métodos: vinte crianças não-normotensas (idade: 10,59(9,94-
10,74)anos; 8 hipertensas estágio I; 1 hipertensas estágio II e 11 pré-
hipertensas) foram pareadas com 20 crianças normotensas (idade: 10,80(10,29-
10,87)anos) por aptidão cardiorrespiratória, IMC, maturação somática e idade. O 
desempenho do controle inibitório foi medido por uma tarefa cognitiva de 
Go/Nogo. Os estímulos Go foram apresentados como imagens de escritório e 
banheiro, enquanto os estímulos No-go foram imagens de comida e brinquedos. 
O desempenho foi avaliado com base no número de erros durante as situações 
do NoGo. Nós comparamos o desempenho cognitivo entre os dois grupos, 
realizando Análise Univariada de Covariância, ajustada pelo IMC. Também 
fizemos uma análise de mediação usando o PAS como mediador da relação 
entre o IMC e o número de erros. Resultados: As crianças do NNT apresentaram 
maior número de erros (p=0,005) e a PAS foi mediadora completamente a 
relação entre o IMC e o número de erros (β=0,28, SE=0,21, p=0,20. O efeito 
indireto não padronizado 0,13 (intervalo de confiança :0,02-0,35. Conclusão: 
Esses achados sugerem que a exposição precoce à hipertensão e o acúmulo de 
gordura na infância podem ter um papel decisivo nas funções cognitivas. 
 
Palavras-chave: Hipertensão; índice de massa corporal; crianças; controle 

inibitório 

TITLE: NON-NORMOTENSIVE CHILDREN HAVE WORSE INHIBITORY 

CONTROL 

Abstract 

Obesity and hypertension have been associated to impairments in cognitive 
function in children. Here, we verified if the systolic blood pressure (SBP) could 
act as mediator of the relationship between body mass index (BMI) and inhibitory 
control in children. Methods: twenty non-normotensive children (age: 10.59 (9.94-
10.74) years; 8 hypertensive stage I; 1 hypertensive stage II and 11 pre-
hypertensive) were paired with twenty normotensive children (age: 10.80 (10.29 
– 10.87) years) by cardiorespiratory fitness, BMI, somatic maturation and age. 
Cognitive inhibitory control performance was measured by a cognitive Go/ No-go 
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task. The Go stimuli were presented as office and bathroom pictures, whereas 
the No-go stimuli were food and toys images. Performance was evaluated based 
on number of errors during NoGo situations. We compared the cognitive 
performance between the two groups by conducting Univariate Analysis of 
Covariance, adjusted by BMI. We also did a mediation analyses using SBP as a 
mediator of the relationship between BMI and number of errors. Results: NNT 
children presented higher number of errors (p=.005) and SBP was found to fully 
mediate the relation between BMI and number of errors (β=.28, SE=0.21, p=0.20. 
The bootstrapped unstandardized indirect effect was 0.13 (95% confidence 
interval - 0.02 to 0.35. Conclusion: These findings suggest that early exposure to 
hypertension and fat accumulation in childhood may play a decisive role on 
cognitive functions 
 
Keywords: Hypertension; body mass index; chidren; inhibitory control 
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TÍTULO: Pesquisas botânicas no herbário UFRN 

Resumo 

 

RESUMO 

 

No contexto social em relação à preservação da natureza, o Herbário UFRN tem 
um papel importante na conservação de espécies coletadas. Ainda que mortas 
e secas, seu acervo de plantas é utilizado, por exemplo, como base para 
pesquisas para levantamento da flora de uma determinada área e até mesmo 
nos estudos de identificação de material desconhecido, pela comparação com 
outros espécimes da coleção herborizada. É compreendendo a importância 
desse setor que foi desenvolvido um trabalho com estudantes do ensino médio 
da Escola Agrícola de Jundiaí/UFRN, durante o segundo semestre de 2018 e 
primeiro semestre de 2019, para promover a manutenção e conservação dos 
espécimes do herbário, através da montagem e limpeza das exsicatas, 
organização do acervo, recepção de visitantes e taxonomistas e manejo de 
banco de dados. Todo o empenho envolvido contribuiu para o melhor uso do 
acervo por todos os seus usuários, já que promoveu um crescimento da coleção 
e melhorou a qualidade dos espécimes e do banco de dados. Também permitiu 
aos jovens estudantes do ensino médio, na qualidade de bolsistas de iniciação 
científica, o contato com o ambiente acadêmico antes mesmo de eles 
ingressarem na universidade. E por fim, possibilitou aos estudantes o contato 
com pesquisadores de diferentes nacionalidades durante as visitas ao herbário, 
estimulou o interesse no aprendizado de um novo idioma e também sobre a flora 
potiguar, através do acervo disponível no herbário UFRN. 

 
 
Palavras-chave: PALAVRAS CHAVESbotânica, coleção de plantas, exsicata, 

herbário. 

TITLE: Botanical research at UFRN Herbarium 

Abstract 
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ABSTRAC 

 

In the social context in relation to nature preservation, the UFRN Herbarium plays 
an important role in the conservation of collected species. Although dead and dry, 
its collection of plants is used, for example, as a basis for surveys to flora 
collection of a particular area and even to identify unknown material by 
comparison with other specimens from the dry collection. Understanding the 
importance of this sector was developed a work with high school students of the 
Escola Agrícola de Jundiaí/UFRN, during the second semester of 2018 and first 
semester of 2019, to promote the maintenance and conservation of the 
specimens mounting and restoring specimens, organization of the collection, 
reception of visitors and taxonomists and database management. All the effort 
involved contributed to a better use of the collection by all its users, as it promoted 
a growth of the collection and improved the quality of the specimens and the 
database. It also allowed young high school students, as undergraduate 
scholarships, to contact the academic environment even before they enter 
university. Finally, it allowed students to contact researchers from different 
nationalities during herbarium visits, stimulated interest in learning a new 
language and also about the Potiguar flora, through the collection available at the 
UFRN herbarium. 

 
 
Keywords: KEYWORDSbotany, plant collection, herbarium specimen, herbarium 
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TÍTULO: Proposição de guia de campo com plantas alimentícias com ocorrência 

no bioma da Caatinga. 

Resumo 

 

Guias de campo são ferramentas com a função de divulgar e gerir dados de 
biodiversidade. No presente estudo, propõe-se a elaboração de um guia que dê 
suporte à avaliação do consumo da diversidade de espécies vegetais em 
inquéritos dietéticos. Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo 
exploratório, que envolve a sistematização de dados de plantas da 
biodiversidade alimentar local. A lista de plantas representativas da 
biodiversidade local contém 181 espécies dividias em 57 famílias botânicas. Este 
relato ainda apresenta um protótipo que pode servir como base para elaboração 
do guia de campo e sugere um formato final para a ferramenta. Espera-se, na 
próxima fase desta pesquisa, desenvolver e avaliar a versão definitiva do 
instrumento em um estudo piloto de consumo alimentar. 

 
 
Palavras-chave: Plantas Alimentícias.Caatinga.Indicadores nutricionais.Usos 

culinários 

TITLE: Proposed field guide with food plants regarding the Caatinga biome. 

Abstract 

 

Field guides are tools with the function of disseminating and managing 
biodiversity data. In the present study, it is proposed to develop a guide to support 
the assessment of the consumption of plant species diversity in dietary surveys. 
The research is exploratory and its primary goal is to propose a tool that presents 
data from local food biodiversity. The list of plants representing local biodiversity 
contains 181 species divided into 57 botanical families. This report also presents 
a prototype that can serve as a basis for the field guide and suggests a final 
format for the tool. In the next phase of this research, it is expected to develop 
and evaluate the final version of the instrument in a pilot study of food 
consumption. 
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Keywords: Food Plants. Caatinga. Nutrition indicators. Culinary uses. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 545 

 

CÓDIGO: SB0577 

AUTOR: LIZIANE MAFRA VALE DE SOUZA 

CO-AUTOR: THAIS BRAZAO SIQUEIRA DE LIMA 

CO-AUTOR: NICIA FARIAS BRAGA MACIEL 

CO-AUTOR: RUTHE DE GÓES XAVIER DO NASCIMENTO 

ORIENTADOR: CATARINA DE OLIVEIRA SOUSA 

 

 

TÍTULO: Análise da força muscular da coluna cervical e toracolombar em 

indivíduos com e sem discinese escapular. 

Resumo 

 

Introdução: A força muscular da coluna cervical e toracolombar apresenta 
relação com as alterações no movimento escapular e a dor no ombro. No 
entanto, esse aspecto não foi avaliado em indivíduos com discinese sem queixas 
de dor no ombro e/ou coluna vertebral. Objetivo: Avaliar a força muscular da 
coluna cervical e toracolombar em indivíduos assintomáticos com e sem 
discinese escapular. Métodos: 52 indivíduos foram divididos em dois grupos: 
sem discinese escapular (idade 22,95±2,86) e com discinese escapular (idade 
22,06±2,73). Foram avaliadas a discinese escapular através do Scapular 
Dyskinesis Test e a força máxima dos músculos flexores, extensores e flexores 
laterais cervicais e toracolombar por meio de um dinamômetro manual. A 
comparação entre os grupos foi utilizada através da análise de variância (ANOVA 
one way), considerando p≤0,05. Resultados: Não foi observada diferença 
(p>0,05) entre os grupos. Conclusão: A força muscular da coluna vertebral não 
apresenta diferenças entre indivíduos com e sem discinese escapular. 

 
 
Palavras-chave: escápula; ombro; tronco; cervical. 

TITLE: Analysis of cervical and thoracolumbar spine muscle strength in 

individuals with and without scapular dyskinesis. 

Abstract 

Introduction: The muscular strength of the cervical and thoracolumbar spine is 
related to changes in scapular movement and shoulder pain. However, this 
aspect has not been evaluated in individuals with dyskinesis without complaints 
of shoulder and/or spinal pain. Objective: To evaluate the muscular strength of 
the cervical and thoracolumbar spine in asymptomatic individuals with and 
without scapular dyskinesis. Methods: 52 individuals were divided into two 
groups: without scapular dyskinesis (age 22.95 ± 2.86) and with scapular 
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dyskinesis (age 22.06 ± 2.73). Scapular dyskinesis was evaluated using the 
Scapular Dyskinesis Test and the maximal strength of the cervical and 
thoracolumbar flexor, extensor, and lateral flexor muscles using a handheld 
dynamometer. Comparison between groups was used by one-way analysis of 
variance (ANOVA), considering p≤0.05. Results: No difference (p> 0.05) was 
observed between the groups. Conclusion: The muscular strength of the spine 
does not differ between individuals with and without scapular dyskinesis. 
 
Keywords: scapula; shoulder; trunk; cervical. 
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TÍTULO: Estrutura da comunidade arbustiva-arbórea de Floresta Tropical 

Sazonalmente Seca na Escola Agrícola de Jundiaí 

Resumo 

Os estudos fitossociológicos são realizados com o intuito de caracterizar a 
estrutura da vegetação e compreender a associação das espécies na 
comunidade, proporcionando atributos para a elaboração de estratégias de uso 
racional das espécies e oferecendo subsídios para a criação de políticas de 
conservação. Desse modo, este trabalho teve como objetivo caracterizar a 
estrutura fitossociológica de um trecho da vegetação lenhosa em um 
remanescente de Floresta Estacional Decidual, denominado Mata do Olho 
d’Água, localizado no município de Macaíba, estado do Rio Grande do Norte. O 
estudo foi realizado através do método de parcelas. Foram alocadas 25 parcelas 
de 20 m x 20 m, estabelecidas em um grid de 100 m x 100 m. A coleta das 
variáveis dendrométricas consistiu na mensuração de todos os indivíduos vivos 
com CAP ≥ 10 cm e estimativa da altura total. A estrutura horizontal foi 
determinada através dos parâmetros densidade, frequência, dominância e valor 
de importância. Foram calculados os índices de diversidade de Shannon e 
equabilidade de Pielou. No levantamento foram amostrados 1.309 indivíduos ha-
1 e 52 táxons. O índice de diversidade de Shannon foi de 3,098 nats.ind.-1, 
enquanto o índice de equabilidade de Pielou foi de 0,78. A área basal total foi de 
17,2975 m² ha-1. A composição florística da Mata do Olho d’Água é típica de 
Florestas Estacionais Deciduais, observando-se a ocorrência de espécies dos 
domínios Atlântico e Caatinga. 
 
Palavras-chave: Fitogeografia, Mata Seca, Caatinga, Inventário Florestal 

TITLE: STRUCTURE OF A WOODEN VEGETATION CHANGE OF A 

SEASONALLY DRY TROPICAL FOREST REMAINING IN THE NORTHEAST 

REGION OF BRAZIL 

Abstract 

Phytosociological studies are carried out in order to characterize the structure of 
vegetation and understand the association of species in the community, providing 
attributes for the development of strategies for rational use of species and offering 
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subsidies for the creation of conservation policies. Thus, this work aimed to 
characterize the phytosociological structure of a stretch of woody vegetation in a 
remnant of seasonal deciduous forest, called Mata do Olho d´Água, located in 
the municipality of Macaíba, state of Rio Grande do Norte. The study was 
performed by the plot method. Twenty-five contiguous permanent plots of 20 m x 
20 m were allocated, established in a 100 m x 100 m grid. The collection of 
dendrometric variables consisted of measuring all living individuals with CAP ≥ 
10 cm and estimating the total height. The horizontal structure was determined 
by obtaining the parameters density, frequency, dominance and importance 
value. Shannon diversity indices and Pielou equability were calculated. In the 
survey, 1,309 individuals ha-1 and 52 taxa were sampled. Shannon's diversity 
index was 3.098 nats.ind.-1, while Pielou's equability index was 0.78. The total 
basal area was 17,2975 m² ha-1. The floristic composition of Mata do Olho 
d´Água is typical of deciduous seasonal forests, observing the occurrence of 
species from the Atlantic and Caatinga domains. 
 
Keywords: Phytogeography, Dry Forest, Caatinga, Forest Inventory, Plant 

Ecology 
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TÍTULO: Análise da taxa máxima de relaxamento (MRR) em pacientes com 

DPOC 

Resumo 

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) caracteriza-se pela limitação do 
fluxo aéreo que não é totalmente reversível. A medida da pressão inspiratória 
nasal, mais conhecida como SNIP teste é desenvolvida para avaliar a força 
muscular inspiratória, de fácil realização e não invasiva, através dele pode-se 
calcular algumas variáveis de contração e relaxamento da musculatura 
inspiratória, importantes para avaliar fadiga. Realizar a análise multiparamétrica 
dos músculos inspiratórios em pacientes com DPOC, através da análise 
pressórica da curva de pressão do SNIP. Foram avaliados 24 pacientes com 
DPOC, com idade 66±4,9 anos, IMC 28,3±3,8 Kg/m², CVF 81,43±10,24 
%predito, VEF1 53,08±10,59 % predito, com a realização de um SNIP teste. Para 
a análise estatística foi utilizado o software GraphPad Prism® versão 
6.01.Quando comparados homens e mulheres com DPOC, o valor de Pico de 
Pressão foi maior nas mulheres (p=0,0032); o Tempo de Contração foi maior 
(p=0,0074) nas mulheres com DPOC quando comparadas com saudáveis e na 
comparação entre homens saudáveis e homens com DPOC, aqueles que não 
tinham a doença apresentaram maior Pico de Pressão (p=0,0022). Concluímos 
que os pacientes com DPOC apresentam alterações nas taxas de relaxamento 
dos músculos inspiratórios, quando comparados com indivíduos saudáveis, o 
que foi observado através da análise da curva do SNIP teste. Porém necessita-
se de estudos mais aprofundados para elucidar os achados. 
 
Palavras-chave: Doença Pulmonar Obstrutica crônica,SNIP, músculos 

inspiratórios. 

TITLE: Maximum relaxation rate (MRR) analysis in COPD patients. 

Abstract 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is not responsible for airflow 
that is fully reversible. The measure of nasal inspiratory inspiration, better known 
as the SNIP test, is designed to assess inspiratory muscle strength, fatigue and 
noninvasive control, the pathway to control muscle relaxation, and inspiratory 
inspiration, which are important for assessing fatigue. Performing a 
multiparametric analysis of inspiratory movements in patients with the SNIP 
method. Twenty-four COPD patients were diagnosed, aged 66 ± 4.9 years, BMI 
28.3 ± 3.8 Kg / m², FVC 81.43 ± 10.24% predicted, FEV1 53.08 ± 10.59% 
predicted , with a completion of a SNIP test. GraphPad Prism® software version 
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6.01 was used for statistical analysis. When comparing men and women with 
COPD, the peak pressure value was higher in women (p = 0.0032); Contrast 
Time was longer (p = 0.0074) in women with COPD compared with men and 
women and with COPD who had not undergone higher blood pressure (p = 
0.0022). The measurement of the patient with COPD presented the same 
changes in inspiratory muscle relaxation when compared to the SNIP test. But 
further study is needed to clarify the findings. 
 
Keywords: Chronic Obstructive Pulmonary Disease, SNIP, Inspiratory Muscles. 
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TÍTULO: Aspectos sociais, clínicos e nutricionais de idosos usuários de uma 

Clínica Escola na Região do Trairi/RN 

Resumo 

O objetivo do trabalho foi traçar um perfil socioeconômico, clínico e nutricional 
de idosos usuários de uma clínica escola na região do Trairi-RN. Trata-se de 
estudo transversal, descritivo, quantitativo, realizado com (n=37) idosos. 
Pesquisa aprovada pelo CEP da FACISA/UFRN, CAAE: 97398918.7.0000.5568. 
Aplicou-se questionário relacionado a caracterização social, clínica e aferição de 
medidas antropométricas para estado nutricional. Os dados foram analisados 
por meio de estatística descritiva e inferencial. Resultados revelaram faixa etária 
predominante entre 60-79 anos, com idade média de 70 anos, (78,4%) sexo 
feminino e (50%) solteiros, divorciados ou viúvos. Quanto aos dados 
antropométricos, (51,4%) encontram-se com sobrepeso e (91,9%) adequados 
em relação a Circunferência da Panturrilha (CP), entretanto, (81,1%) apresentam 
risco muito elevado para o desenvolvimento de doenças crônicas/metabólicas. 
Além disso, encontrou-se associação significativa entre as classificações do IMC 
e da Circunferência da Panturrilha do grupo, com o valor significativo de 
(p=0,000: X²=15,525), bem como entre as classificações do IMC e da 
Circunferência Abdominal, onde obteve-se (p=0,006:X²= 14,307). O estudo 
fornece informações relevantes para o planejamento e implantação de ações em 
saúde direcionadas às necessidades específicas dos idosos, ressaltando-se a 
necessidade de mais investigações acerca do estado nutricional no 
envelhecimento considerando as condições nas quais estão inseridos. 
 
Palavras-chave: Envelhecimento. Saúde pública. Estado nutricional. 

TITLE: Social, clinical and nutritional aspects of elderly users of a school clinic in 

the Trairi/RN region 

Abstract 

The objective of this study was to draw a socioeconomic, clinical and nutritional 
profile of elderly users of a school clinic in the Trairi-RN region. This is a cross-
sectional, descriptive, quantitative study conducted with (n = 37) elderly. 
Research approved by the FACISA / UFRN CEP, CAAE: 97398918.7.0000.5568. 
A questionnaire related to social, clinical characterization and measurement of 
anthropometric measures for nutritional status was applied. Data were analyzed 
using descriptive and inferential statistics. Results revealed a predominant age 
group between 60-79 years old, with an average age of 70 years old, (78.4%) 
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female and (50%) single, divorced or widowed. Regarding the anthropometric 
data, (51.4%) are overweight and (91.9%) adequate in relation to the Calf 
Circumference (CP), however, (81.1%) have a very high risk for the development 
of chronic / metabolic diseases. In addition, a significant association was found 
between the BMI and Calf Circumference scores of the group, with a significant 
value (p = 0.000: X² = 15.525), as well as between the BMI and Abdominal 
Circumference scores, where (p = 0.006: X 2 = 14.377). The study provides 
relevant information for the planning and implementation of health actions 
directed to the specific needs of the elderly, emphasizing the need for further 
investigations on nutritional status in aging considering the conditions in which 
they are inserted. 
 
Keywords: Aging. Public health. Nutritional status. 
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TÍTULO: Terapia nutricional e Estado nutricional antropométrico de pacientes 

portadores de obesidade 

Resumo 

A obesidade é uma condição multifatorial, entendida como uma epidemia 
mundial influenciada pelo perfil alimentar e atividade física. O objetivo desse 
estudo foi avaliar o estado nutricional antropométrico e a influência da terapia 
nutricional em um grupo de obesos localizado no município de Caicó/RN. Trata-
se de um delineamento quase experimental de natureza descritiva com 
comparação entre os mesmos sujeitos nos períodos pré e após três meses da 
realização da intervenção. Aprovado pelo CEP da FACISA/UFRN, com parecer 
favorável de número 2.664.722, CAAE: 87690118.0.0000.5568 e respeitando os 
preceitos éticos conforme preconiza a Resolução Nº466/2012, a pesquisa se deu 
nas Unidades Básicas de Saúde de Caicó/RN, com um total de 50 participantes 
(entre 18 e 69 anos) de ambos os sexos. O projeto ocorreu em quatro etapas 
com aplicação de questionário e sessões em grupo tendo os dados avaliados 
estaticamente pelo programa SPSS versão 20.0. Resultados mostraram uma 
prevalência do público feminino (86%), com idade média de 37,96 ± 10,28 anos. 
Em ambos quesitos avaliados os resultados foram mais satisfatórios no grupo 
de alta adesão, tendo melhora nos estágios do modelo transteórico antes e após 
intervenção, além da melhora da percepção de imagem corporal, consumo 
alimentar e estado antropométrico. Com isso, percebeu-se a importância e eficaz 
aplicabilidade da TN como forma de intervenção em grupos terapêuticos, 
podendo ser uma eficaz ferramenta na atuação das equipes de saúde. 
 
Palavras-chave: Obesidade; Estado Nutricional; Terapia Nutricional. 

TITLE: Nutritional therapy and anthropometric status of obese patients 

Abstract 

Obesity is a multifactorial condition, understood as a worldwide epidemic 
influenced by dietary profile and physical activity. The aim of this study was to 
evaluate the anthropometric nutritional status and the influence of nutritional 
therapy in an obese group located in Caicó / RN. This is a quasi-experimental 
descriptive design with comparison between the same subjects before and after 
three months of the intervention. Approved by FACISA/UFRN CEP, with 
favorable opinion number 2.664.722, CAAE: 87690118.0.0000.5568 and 
respecting the ethical precepts as recommended by Resolution Nº 466/2012, the 
research was conducted at the Basic Health Units of Caicó / RN, with a total of 
50 participants (in between 18 and 69 years) of both sexes. The project took place 
in four stages with the application of a questionnaire and group sessions. Results 
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showed a prevalence of the female public (86%), with a mean age of 37.96 ± 
10.28 years. In both evaluated aspects, the results were more satisfactory in the 
high adherence group, with improvement in the transtheoretical model stages 
before and after intervention, besides the improvement of body image perception, 
food consumption and anthropometric state. Thus, we realized the importance 
and effective applicability of TN as a form of intervention in therapeutic groups, 
and may be an effective tool in the performance of health teams. 
 
Keywords: Obesity; Nutritional status; Nutritional Therapy. 
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TÍTULO: Análise do risco de cardiotoxicidade em indivíduos com neoplasia 

Resumo 

As doenças cardiovasculares (DCV) constituem hoje a principal causa de 
mortalidade relacionada a agravos de saúde no país. Sua prevalência em 
pacientes com câncer é destacável devido à associação da terapêutica 
antineoplásica com o fenômeno de cardiotoxicidade, que leva a disfunção 
ventricular e pode provocar Insuficiência Cardíaca (IC). Neste projeto, foi 
realizada a descrição de uma coorte de pacientes submetidos a tratamento 
oncológico que evoluíram com Insuficiência Cardíaca. Foram obtidos 45 
registros, nos quais 84.4% das pacientes eram mulheres, 62.2% tinham câncer 
de mama, 28.9% doenças mieloproliferativas e 9.9% neoplasia de útero. O risco 
de cardiotoxicidade era muito alto em 53.3% dos participantes, alto em 37.8% e 
intermediário em 8.9%. A IC era classificada com fração de ejeção preservada 
em 82.2%, fração de ejeção intermediária em 6.7% e fração de ejeção reduzida 
em 11.1%. Classe Funcional (CF, NYHA) era 1 em 91.1% e 2 em 8.9%. A 
aplicação de ferramentas validadas para mensurar Qualidade de Vida em 
pacientes com IC (Minnesota Living With Heart Failure Questionnaire e Kansas 
City Cardiomiopathy Questionnaire) demonstraram sua deterioração quando 
realizada estratificação de acordo com tipo de IC ou CF, com significância 
estatística, indicando que há comprometimento da IC nos pacientes com câncer. 
 
Palavras-chave: Cardio-oncologia; Câncer; 

TITLE: Analysis of Cardiotoxicity risk in individuals with cancer 

Abstract 

Cardiovascular diseases are currently responsible for the majority of deaths in 
Brazil. Their prevalence in patients with câncer is remarkable due to associations 
between câncer treatment and the occurence of cadiotoxicity, which leads to 
ventricular dysfunction and may lead to Heart Failure (HF). In this project, a 
cohort of patients who received chemotherapy for câncer treatment and 
developed HF was described. Until this date 45 patient registers were recorded, 
84.4% were female, 62.2% had breast cancer, 28.9% hematological 
malignancies and 9.9% had uterine cancer. Cardiotoxicity risk was very high in 
53.3% of patients, high in 37.8% and intermediate in 8.9%. HF was classfied as 
HF with preserved ejection fraction in 82.2%, HF with intermediate ejection 
fraction in 6.7% and heart failure with reduced ejection fraction in 11.1%. 
Functional Class (FC, NYHA) was 1 in 91.1% and 2 in 8.9%. Validated tools for 
measuring Quality of Life in patients with HF (Minnesota Living With Heart Failure 
Questionnaire and Kansas City Cardiomiopathy Questionnaire) indicated its 
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impariment when patients were stratified according to classification in terms of 
ejection fraction and according to FC, with statistical significance. This indicates 
that there is quality of life impairment in patients with HF and câncer 
 
Keywords: Cardio-oncology; cancer 
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TÍTULO: Erythroxylum pungens O. E. Shulz (Erythroxylaceae): alcaloides 

tropânicos citotóxicos no contexto edafoclimático da Caatinga 

Resumo 

O bioma Caatinga possui uma enorme variedade de espécies vegetais, muitas 
delas endêmicas à região. As fontes naturais ainda oferecem as melhores 
possibilidades de encontrar substâncias de interesse terapêutico. entre os 
gêneros de ocorrência no bioma Caatinga como fonte de alcaloides bioativos 
destaca-se o gênero Erythroxylum P. Browne. A coleta do material vegetal foi 
realizada durante o período de chuva na microrregião do Seridó, no estado 
Potiguar. Os caules e folhas de E. pungens foram macerados e assim, levados 
à secagem em evaporador rotativo para a obtenção dos extratos brutos, Após o 
processo de obtenção da fração rica em alcaloides e a realização da 
Cromatografia em camada delgada, foi possível comparar com uma coleta do 
mesmo espécime no mesmo habitat durante o período de seca. Esta diferença 
também foi notada a partir de uma realização de Cromatografia Gasosa acoplada 
a Espectrômetro de Massas entre as duas coletas. Com isso, conseguimos 
identificar os alcaloides pelas fragmentações, pico base e massa molecular em 
torno de uma revisão bibliográfica e análises de espectros de massa. A 
composição e o perfil alcaloídico entre períodos climáticos diferentes foi descrito 
pela primeira vez nesta espécie e, consequentemente, foi observado a produção 
de diferentes alcaloides entre uma coleta em época de chuva e uma coleta em 
época de seca. Inclusive, uma maior produção dos alcaloides majoritários. 
 
Palavras-chave: Alcaloides, caatinga, Erythroxylum pungens 

TITLE: Erythroxylum pungens O. E. Shulz (Erythroxylaceae): cytotoxic tropanic 

alkaloids in the Caatinga edaphoclimatic context. 

Abstract 

The Caatinga biome has a enormous variety of vegetable species, many of which 
are endemic to the region. Natural sources still offer the best possibilities to find 
substances which are of therapeutical interest. Among the genera occurring in 
the Caatinga biome as a source of bioactive alkaloids, the genus Erythroxylum 
P. Browne stands out. Vegetable samples were collected during the rainy season 
in the microregion of Seridó in the state of Rio Grande do Norte. Stems and 
leaves of E. pungens were macerated and then dried in the rotactive evaporator 
to obtain the brute exctracts. After obtaining the alkaloid rich fraction and 
realization of the thin layer chromatography, it was possible to compare to a 
sample of the same species collected in the same region in the dry season. This 
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difference could also be noted after realization of a gas chromatography coupled 
to tandem mass spectrometry in the two samples. It was possible to indentify the 
alkaloids with fragmentations, base peak and molecular mass by a literature 
review and mass spectrum analysis. The composition and alkaloidic profile 
between different climatic seasons was described for the first time to this species, 
and consequently, it was observed a different production of alkaloids in the rainy 
season and in the dry season, and a greater production of alkaloids in the dry 
season 
 
Keywords: Alkaloids, caatinga, Erythroxylum pungens 
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TÍTULO: Significados dos cuidados de enfermagem para travestis e transexuais 

Resumo 

 

Este estudo objetiva compreender os significados atribuídos por pessoas 
transgênero aos cuidados de enfermagem no transcurso da procura e 
atendimento em serviços de saúde e elaborar modelo teórico do cuidado de 
enfermagem à pessoa travesti e transexual. Trata-se de uma pesquisa analítica, 
teórica e interpretativa, que será executada sob os pressupostos metodológicos 
da Grounded Theory (Teoria Fundamentada nos Dados), obtendo-se uma teoria 
de médio alcance. Os cenários da pesquisa serão Organizações Não-
governamentais de Direitos de Pessoas Transgênero de duas capitais brasileiras 
- Natal/RN e Florianópolis/SC. Participarão da pesquisa e formarão o primeiro 
grupo amostral 243 travestis e transexuais, a ser considerada suficiente a coleta 
de dados quando houver saturação teórica. Os participantes obedecerão aos 
seguintes critérios de elegibilidade: ter idade igual ou superior a dezoito anos e 
ter recebido algum cuidado de enfermagem há no máximo 6 meses em algum 
serviço de saúde público ou privado. Serão excluídos os participantes que não 
estejam residindo em Natal/RN e Florianópolis/SC no momento da coleta de 
dados e que se associem durante o período da coleta de dados. A coleta será 
realizada por meio de entrevista aberta em profundidade a partir do 
questionamento disparador. 

 
 
Palavras-chave: Enfermagem; Transgênero; Travestis; Transexuais 

TITLE: Meanings of nursing care for transvestites and transsexuals 

Abstract 

This study aims to understand the meanings attributed by transgender people to 
nursing care without passing the demand and care in health services and 
elaborate theoretical model of nursing care to transvestite and transgender 
people. This is an analytical, theoretical and interpretative research, which will be 
performed under methodological assumptions of the Grounded Theory 
(Grounded Theory), obtaining a medium range theory. The research scenarios 
will be Non-Governmental Organizations of Transgender People from two 
Brazilian capitals - Natal / RN and Florianópolis / SC. Participating in surveys and 
forming the first 243 transvestite and transsexual sample group will be considered 
sufficient in data collection when there is theoretical saturation. Participants meet 
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the following eligibility requirements: age 10 years and over and have received 
some nursing care for a maximum of 6 months at a public or private health 
service. Participants who are not resident in Natal / RN and Florianópolis / SC at 
the time of data collection and will be associated during the data collection period 
will be excluded. The collection will be conducted through open in-depth 
interviews from the triggering questioning. 
 
Keywords: Nursing; Transgender; Transvestites; Transsexuals 
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TÍTULO: Avaliação dos parâmetros Fisiológicos de Cordeiros de alto potencial 

genético em Confinamento Submetidos à diferentes níveis de FDN na dieta 

Resumo 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de dietas com diferentes teores 
de fibra em detergente neutro nas respostas fisiológicas de cordeiros mantidos 
em confinamento. Foram utilizados 24 cordeiros do genótipo Dorper com dois 
meses de vida, mantidos em confinamento por 70 dias em um delineamento 
inteiramente casualizado, com quatro dietas em níveis crescentes de FDN (21%, 
30%, 39%, 48%), utilizou-se uma ração em mistura completa de feno de tifton 85 
(Cynodon dactylon) e concentrado à base de fubá de milho, farelo de soja e sal 
mineral. As dietas eram isoprotéicas (15% de PB) com base no NRC (2007), com 
consumo ad libitum dos animais e reajuste de oferta em 10% das sobras na MN. 
Os dados coletados foram a temperatura retal (TR), frequência respiratória (FR) 
e cardíaca (FC), temperatura de bulbo seco (TBS), temperatura do bulbo úmido 
(TBU) e umidade relativa do ar (URA) no ambiente Após submissão dos dados 
à análise de variância e comparação de médias pelo teste de Tukey (5% de 
probabilidade) com auxílio do programa Sistema de Análises Estatísticas - SAE 
(Versão 8.1), concluiu-se que o consumo animal e o tipo de dieta podem 
influenciar a susceptibilidade de cordeiros confinados à estresses fisiológicos. 
 
Palavras-chave: ovinos, dieta, homeotermia 

TITLE: EFFECT OF DIETS WITH DIFFERENT FIBER LEVELS IN 

DETERGENTNEUTRAL ON PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF LAMBS 

INCONFINAMENT 

Abstract 

The objective of this work was to evaluate the influence of diets with different 
contents of neutral detergent fiber on the physiological responses of feedlot 
lambs. Twenty-four Dorper lambs of two months of age, kept in confinement for 
70 days in a completely randomized design, with four diets in increasing FDN 
levels (21%, 30%, 39%, 48%) were used. a complete mixed feed of tifton 85 hay 
(Cynodon dactylon) and cornmeal, soybean meal and mineral salt concentrate. 
The diets were isoproteic (15% of CP) based on NRC (2007), with ad libitum 
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consumption of animals and readjustment of supply in 10% of leftovers in NM. 
Data collected were rectal temperature (RT), respiratory rate (RR) and heart rate 
(HR), dry bulb temperature (TBS), wet bulb temperature (TBU) and relative air 
humidity (IVR) in the environment. Based on the analysis of variance and 
comparison of means by the Tukey test (5% probability) with the aid of the 
Statistical Analysis System (SAE) program (Version 8.1), it was concluded that 
animal consumption and type of diet may influence susceptibility. from lambs 
confined to physiological stresses. 
 
Keywords: sheep, diet, homeothermia 
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TÍTULO: Desenvolvimento de um web site acadêmico 

Resumo 

A Internet é, atualmente, o maior canal de comunicação e informação, sendo 
acessível e universal. Partindo dessas considerações iniciais, o dever da 
informática é disponibilizar conteúdos acadêmicos e científicos aos usuários que 
não tem acesso a informação física, possa adquirir tais conteúdos gratuitamente 
através de Web sites, blogs, redes sociais, entre outros. Mais conhecida como 
divulgação cientifica, quando feita através da internet, cumpre a função de 
democratizar o acesso da ciência e estabelecer condições para a alfabetização 
cientifica. Portanto, este trabalho contribui na globalização da informação na 
área das ciências agrícolas, pensando nos pequenos agricultores, estudantes e 
professores que tenham interesse de se informar com facilidade através de um 
Web site na Internet. 
 
Palavras-chave: Programação Visual; HyperText Markup Language; Divulgação 

científica 

TITLE: Development of an academic web site 

Abstract 

The Internet is currently the largest communication and information channel, 
being accessible and universal. Partitioning the first editions, the purpose of 
computing is to make academics and scientists available to users who do not 
have access to information, media sites, blogs, social networks, among others. 
The known knowledge for democratic and democratizing the access of science 
and augmented an socialization. So this is a job in the globalization of business 
information, thinking of small farmers, students and teachers who are interested 
in communicating easily through a website. 
 
Keywords: Visual programming; HyperText Markup Language; Scientific 

divulgation 
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TÍTULO: CORRELAÇÃO DA ATIVIDADE CORTICAL E FUNCIONALIADE DE 

PESSOAS IDOSAS 

Resumo 

O Projeto tem como objetivo avaliar os efeitos de um protocolo de cinesioterapia 
sobre o comportamento da atividade cortical de idosos durante atividades de 
dupla tarefa. A pesquisa será realizada na Clínica Escola de Fisioterapia da 
Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (FACISA/UFRN), no município de Santa Cruz-RN. A amostra 
do estudo será não probabilística, com 40 idosos participantes do projeto de 
extensão “Atuação interdisciplinar no envelhecimento ativo: uma abordagem na 
educação e promoção em saúde” desenvolvido na FACISA. Serão incluídos para 
o estudo, idosos de ambos os sexos, com idade igual/superior 60 anos, com 
condições cognitivas para o desenvolvimento adequado dos instrumentos da 
pesquisa; os que não apresentarem limitações funcionais ou presença de 
sequelas que comprometam os testes motores e que sejam 
hemodinamicamente estáveis. As avaliações serão individualmente, feitas por 
voluntários treinados, que não participarão da aplicação do protocolo de 
cinesioterapia. Após a aplicação dos instrumentos os idosos serão submetidos 
ao protocolo cinesioterapêutico do estudo, terá como componentes da sessão 
de treinamento de exercícios, a flexibilidade para membros superiores, inferiores 
e tronco por 5’, aquecimento com caminhada 5’, o fortalecimento muscular para 
os MMSS e inferiores 30’ e os exercícios de dupla tarefa motora e motora-
cognitiva 20’. 
 
Palavras-chave: Cinesioterapia, atividade cortical, envelhecimento 

TITLE: Effects of a kinesiotherapy protocol without cortical behavior in the elderly 

during dual task activities 

Abstract 

The project aims to evaluate the effects of a kinesiotherapy protocol on the 
cortical activity behavior of the elderly during dual task activities. The research 
will be carried out at the Clinical School of Physiotherapy, School of Health 
Sciences of Trairí, Federal University of Rio Grande do Norte (FACISA / UFRN), 
in Santa Cruz-RN. The study sample will be non-probabilistic, with 40 elderly 
participants in the extension project “Interdisciplinary Action in Active Aging: An 
Approach to Health Education and Promotion” developed at FACISA. Will be 
included in the study, elderly of both sexes, equal / over 60 years, with cognitive 
conditions for the proper development of research instruments; those without 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 565 

 

functional limitations or the presence of sequelae that compromise motor tests 
and are hemodynamically stable. Evaluations will be made individually by trained 
volunteers who will not participate in the application of the kinesiotherapy 
protocol. After the application of the instruments, the elderly will be submitted to 
the study kinesiotherapeutic protocol, will have as components of the exercise 
training session, the flexibility for the upper, lower limbs and trunk for 5 ', warming 
with 5' walking, muscle strengthening for the upper limbs. and lower 30 'and the 
dual motor and cognitive-motor exercises 20'. 
 
Keywords: Kinesiotherapy, cortical activity, aging 
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TÍTULO: COMPREENDER A “NEUROFOBIA” ENTRE OS ESTUDANTES DE 

MEDICINA DA UFRN: EXPERIÊNCIA DO PESQUISADOR DISCENTE NA 

PESQUISA QUALITATIVA 

Resumo 

O termo Neurofobia foi definido em 1994, por Ralph Jozefowitz, como “o medo 
da neurociência e neurologia que se origina da incapacidade do estudante 
aplicar o conhecimento da ciência básica à prática clínica, levando à paralisia do 
raciocínio ou da ação”. O objetivo principal do estudo foi realizar o diagnóstico 
situacional e evolução da Neurofobia nos estudantes de medicina da UFRN em 
Natal – RN. Concomitantemente, como objetivo específico, estimular no discente 
pesquisador, o conhecimento de maneira mais ampliada sobre a pesquisa 
qualitativa, bem como aprofundar-se em temas relacionados à educação 
médica, através da integração com a pós-graduação. Para tanto, realizou-se um 
estudo de caráter exploratório, dividido em duas fases, sendo uma quantitativa 
e uma qualitativa envolvendo um universo de aproximadamente 600 estudantes 
de medicina da UFRN. A experiência de participar ativamente em alguns pontos 
no desenvolvimento desta pesquisa, proporcionou ao discente de iniciação 
científica um conhecimento ampliado de pesquisa qualitativa em saúde, bem 
como a possibilidade de participar de um instrumento como o Grupo Focal e da 
aproximação de outros temas de educação médica. Adicionalmente, possibilitou 
uma melhor compreensão do significado da Neurofobia nos estudantes de 
medicina e as possíveis repercussões na formação médica. A iniciação científica 
parece ser um caminho para a pesquisa em educação médica, o que pode 
resultar em melhorias do ensino na graduação. 

 
Palavras-chave: Neurociências. Pesquisa qualitativa. Educação médica. 

TITLE: UNDERSTANDING “NEUROFOBIA” AMONG UFRN MEDICAL 

STUDENTS: EXPERIENCE OF THE STUDENT RESEARCHER IN 

QUALITATIVE RESEARCH 

Abstract 

The term Neurophobia was defined in 1994 by Ralph Jozefowitz as "the fear of 
neuroscience and neurology that stems from the student's inability to apply 
knowledge of basic science to clinical practice, leading to paralysis of reasoning 
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or action." The main objective of the study was to perform the situational 
diagnosis and evolution of Neurophobia in medical students at UFRN in Natal - 
RN. At the same time, as a specific objective, to stimulate in the student 
researcher, a broader knowledge about qualitative research, as well as to deepen 
topics related to medical education, through integration with postgraduate 
studies. To this end, an exploratory study was carried out, divided into two 
phases, one quantitative and one qualitative involving a universe of 
approximately 600 medical students from UFRN. The experience of actively 
participating in some points in the development of this research provided the 
undergraduate student with a broad knowledge of qualitative health research, as 
well as the possibility of participating in an instrument such as the Focus Group 
and the approximation of other topics of medical education. . Additionally, it 
enabled a better understanding of the meaning of neurophobia in medical 
students and the possible repercussions on medical education. Scientific 
initiation seems to be a pathway for research in medical education, which may 
result in improvements in undergraduate education. 

 
Keywords: Neurosciences. Qualitative research. Medical education. 
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TÍTULO: Notas sobre a construção do corpo e o crossfit 

Resumo 

O CrossFit é uma prática corporal amplamente difundida na atualidade, por isso, 
são muitos os estudos na área da Educação Física direcionados a essa temática. 
Porém, foi observada uma ênfase na perspectiva biológica. O objetivo deste 
estudo consiste em compreender as maneiras de construção dos corpos de 
quem vivencia o CrossFit, no sentido de identificação de implicações para a 
Educação Física. Tratou-se de uma pesquisa de campo de caráter qualitativo, 
na qual foi realizada uma entrevista semiestruturada com uma amostra de 6 
homens e 7 mulheres. As respostas foram gravadas e sistematizadas. A partir 
da análise de conteúdo e diálogo com a literatura, percebeu-se que apesar de a 
maioria dos indivíduos iniciarem o CrossFit para mudarem aspectos biológicos 
(como emagrecimento, melhora de dores, busca de hipertrofia etc), perceberam 
que essa prática corporal contribui para novos olhares ao próprio corpo, pois o 
objetivo inicial para realizar o CrossFit se modifica ao longo do tempo e dos 
treinamentos, em virtude de os sentidos e significados se transformarem. 
Aponta-se que esse estudo permite a desconstrução de perspectivas de corpos 
com um único molde ideal, compostos apenas de matéria orgânica, e passa a 
abarcar os conceitos de subjetividade, percepção de si, construindo historicidade 
e permitindo comunicação com o outro e com o meio, trazendo elementos 
significativos para a Educação Física. 

 
Palavras-chave: CrossFit. Corpo. Educação Física. Prática Corporal. 

TITLE: Notes about the construction of the body and the CrossFit 

Abstract 

CrossFit is a widespread body practice today, so there are many studies in the 
area of Physical Education focused on this theme. However, an emphasis was 
observed on the biological perspective. The aim of this study is to understand the 
ways of building the bodies of those who experience CrossFit, in order to identify 
implications for Physical Education. This was a qualitative field research, in which 
a semi-structured interview was conducted with a sample of 6 men and 7 women. 
The answers were recorded and systematized. From the content analysis and 
dialogue with the literature, it was noticed that although most individuals start 
CrossFit to change biological aspects (such as weight loss, pain improvement, 
hypertrophy search etc.), they realized that this body practice contributes to new 
looks at the body itself, because the initial goal to perform CrossFit changes over 
time and training, as the senses and meanings change. It is pointed out that this 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 569 

 

study allows the deconstruction of perspectives of bodies with a single ideal mold, 
composed only of organic matter, and now embraces the concepts of subjectivity, 
self-perception, building historicity and allowing communication with the other 
and with the environment, bringing significant elements to Physical Education. 
 
Keywords: CrossFit. Body. Physical Education. Body Practice. 
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TÍTULO: Efetividade clínica e sensibilidade de géis para clareamento dentário de 

consultório: um ensaio clínico randomizado, controlado, cego e do tipo boca 

dividida 

Resumo 

O estudo objetiva avaliar eficácia, estabilidade de cor e sensibilidade dentária 
geradas por produto a base de peróxido de hidrogênio 35% e peróxido de 
carbamida 37%, na técnica de clareamento dentário de consultório. Trata-se de 
um ensaio clínico controlado, randomizado, duplo cego do tipo boca dividida com 
6 meses de acompanhamento. Quarenta e cinto voluntários participaram de 02 
grupos, G1 (grupo controle) que utilizou peróxido de hidrogênio 35% e G2 (grupo 
experimental) que utilizou peróxido de carbamida 37%, onde foram submetidos 
a 03 sessões de clareamento com peróxido de hidrogênio 35% e peróxido de 
carbamida 37% com aplicação única de 40 minutos para cada gel, em seu 
respectivo lado de aplicação e intervalo de 07 dias entre cada sessão. Os valores 
de sensibilidade foram obtidos com a escala visual analógica de dor. A cor foi 
aferida antes e após cada sessão do clareamento. A análise estatística foi feita 
através dos testes T Student pareado e ANOVA 2 fatores com pós teste de 
Tukey. O peróxido de hidrogênio apresentou uma sensibilidade global imediata 
de valor 6 vezes maior quando comparado com o peróxido de carbamida. Para 
ambos os géis, a estabilidade de cor, manteve-se após 3 e 6 meses. O 
clareamento dentário em consultório utilizando o peróxido de carbamida 37% 
resultou em uma menor sensibilidade dentária, sem comprometimento da 
eficácia clínica relacionada a cor e estabilidade da mesma no período de 3 e 6 
meses, quando comparada com peróxido de hidrogênio 35%. 
 
Palavras-chave: Clareamento dentário. Peróxido. Hidrogênio. Carbamida. 

TITLE: Clinical effectiveness ans sensitivity caused by teeth whitening gels: a 

random, controlled, blindedand split-mouth clinical experiment. 

Abstract 

The purpose is to evaluate the efficacy, color stability and tooth sensitivity 
generated by a product based on 35% hydrogen peroxide and 37% carbamide 
peroxide in the dental office whitening technique. This is a controlled, 
randomized, double-blind, split-mouth, 6-month follow-up clinical trial. Forty-one 
volunteers participated in two groups, G1 (control group) side that used hydrogen 
peroxide at 35% and G2 (experimental group) side that used 37% carbamide 
peroxide. The volunteers underwent three bleaching sessions with 35% hydrogen 
peroxide and 37% carbamide peroxide with a single application of 40 minutes for 
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each gel, on their respective side of application and seven days interval between 
each session. Sensitivity values were obtained with the visual analog pain scale. 
Color was measured before and after each bleaching session. Statistical analysis 
was performed using paired Student T tests and ANOVA 2 factors with Tukey 
post test. Hydrogen peroxide presented an immediate global sensitivity of 6 times 
higher when compared to carbamide peroxide. For both gels, the color stability 
was maintained after 3 and 6 months. Dental bleaching in the office using 37% 
carbamide peroxide resulted in a lower dental sensitivity, without compromising 
clinical efficacy related to color and stability in the period of 3 and 6 months, when 
compared to 35% hydrogen peroxide. 
 
Keywords: Dental whitening. Peroxide. Hydrogen. Carbamide. 
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TÍTULO: Protocolo de segurança para administração de medicamentos em 

pediatria 

Resumo 

Introdução: Dentre os eventos adversos que ocorrem em serviços de saúde, os 
erros de medicação possuem grande relevância devido a magnitude da sua 
ocorrência e alto potencial para causar danos irreversíveis ou letais. No país, 
estima-se que há cerca de 8000 mortes por ano decorrentes destes erros. 
Objetivo: elaborar um protocolo de segurança para administração de 
medicamentos em pediatria. Metodologia: Estudo descritivo e abordagem 
qualitativa. O protocolo de segurança da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) traz os 9 certos como essenciais na etapa de administração 
de medicamentos. Para cada certo apresentado no protocolo da ANVISA foram 
definidos os critérios essenciais, focados para a área da pediatria. As 
recomendações do protocolo foram transcritas, reelaboradas e organizadas até 
chegar a estrutura do instrumento. Resultados: Os 9 certos estabelecem práticas 
seguras a serem seguidas para a prevenção dos erros de administração de 
medicamentos. São eles: paciente certo; medicamento certo; dose certa; via 
certa; hora certa; registro certo; ação certa; forma certa; resposta certa. O 
instrumento elaborado conta com 18 critérios de qualidade distribuídos entre os 
9 certos, sequenciados em três momentos: antes, durante e após a 
administração. Conclusão: Espera-se que o protocolo seja implementado na 
prática e que possa contribuir para a melhoria da qualidade da administração de 
medicamentos, bem como da segurança das crianças hospitalizadas. 
 
Palavras-chave: Enfermagem; Unidade de Terapia Intensiva; Erros de 

Medicação. 

TITLE: Safety protocol for administration of pediatric drugs 

Abstract 

Introduction: Among the adverse events that occur in health services, medication 
errors are very relevant due to the magnitude of their occurrence and high 
potential to cause irreversible or lethal damage. In the country, it is estimated that 
there are about 8000 deaths per year resulting from these errors. Objective: To 
develop a safety protocol for the administration of medicines in pediatrics. 
Methodology: Descriptive study and qualitative approach. The security protocol 
of the Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) brings the 9 certain as 
essential in the drug administration stage. For each right presented in the 
ANVISA protocol, the essential criteria were defined, focused on pediatrics. The 
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protocol recommendations were transcribed, rewritten and organized until the 
structure of the instrument was reached. Results: The right 9 establish safe 
practices to follow to prevent medication administration errors. They are: right 
patient; right medicine; right dose; right way; right time; right record; right action; 
right way; correct answer. The elaborated instrument has 18 quality criteria 
distributed among the 9 right, sequenced in three moments: before, during and 
after administration. Conclusion: It is hoped that the protocol will be implemented 
in practice and may contribute to improving the quality of drug administration as 
well as the safety of hospitalized children. 
 
Keywords: Nursing; Intensive Care Units; Medication Errors 
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TÍTULO: Desenvolvimento e Validação de método por CLUE para determinação 

simultânea de amitriptilina, atenolol e flunarizina em capsulas orais 

Resumo 

 

Fibromialgia é uma síndrome caracterizada por dor crônica musculoesquelética 
difusa. O tratamento da fibromialgia está relacionado com as manifestações 
clínicas, tendo como objetivos o alívio da dor, a melhora da qualidade do sono, 
a manutenção ou restabelecimento do equilíbrio emocional, a melhora do 
condicionamento físico. A terapia combinada de amitriptilina, atenolol e 
flunarizina auxiliam na melhoria dos sintomas. O objetivo do presente estudo visa 
a avaliação de diferentes sistemas de solventes cromatográficos para eluição 
dos fármacos e desenvolvimento de método analítico para determinação de 
analítico para determinação simultânea dos fármacos Amitriptilina, Atenolol e 
Flunarizina por Cromatografia de Ultra Eficiência (UHPLC). O ácido 
trifluoroácetico (TFA) mostrou-se como a melhor condição de solvente, com fluxo 
de fase móvel a 0,2 mL/min e volume de injeção a 1µL. O método de UHPLC é 
uma técnica eficiente de separação e quantificação que utiliza pouco solvente e 
contribui com a química verde. 

 
 
Palavras-chave: Capsulas, Cromatografia Liquida de Ultra Eficiência, UV. 

TITLE: Development and validation of method by CLUE for simultaneous 

determination of amitriptyline, Atenolol and flunarizine in oral capsules 

Abstract 

 

Fibromyalgia is a syndrome characterized by chronic diffuse musculoskeletal 
pain. The treatment of fibromyalgia is related to clinical manifestations, aiming at 
the relief of pain, the improvement of the quality of sleep, the maintenance or 
restoration of the emotional balance, and the improvement of the physical 
conditioning. Combination therapy with amitriptyline, atenolol and flunarizine 
helps to improve symptoms. The objective of the present study is the evaluation 
of different chromatographic solvent systems for elution of drugs and the 
development of an analytical method for the simultaneous determination of drugs 
Amitriptyline, Atenolol and Flunarizine by Ultra Efficient Chromatography 
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(UHPLC). Trifluoroacetic acid (TFA) presented to be the best solvent condition, 
mobile phase to 0.2 mL/min and the injection volume 1 µL. The UHPLC method 
is an efficient separation and quantification technique that uses little solvent and 
contributes to green chemistry. 

 
 
Keywords: Capsule, Ultra Efficient chromatography, UV 
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TÍTULO: Qualidade de vida de crianças e adolescentes com doença celíaca 

Resumo 

Introdução: A doença celíaca (DC) é uma enfermidade crônica imunomediado 
precipitada pela exposição ao glúten. O AUQEI se constitui em questionário 
inespecífico para a avaliação da qualidade de vida de crianças em geral, o CD-
DUX é específico para crianças celíacas.Objetiva avaliar a qualidade de vida 
(QV) de crianças e adolescente com DC através do AUQEI e CD-DUX. 
Métodos: Estudo observacional transversal, descritivo, analítico no qual foram 
aplicados dois questionários de qualidade de vida: o AUQEI (26 itens) e CD-DUX 
(12 itens) em 17 pacientes pediátricos de serviço público de 4 a 18 anos com 
diagnóstico de DC. Avaliaram-se os padrões de respostas e a classificação da 
QV, seguindo as especificações dos questionários. O AUQEI e o CD-DUX foram 
aplicados para crianças de 4 a 12 anos (N=9) e de 8 a 18 anos (N=12), 
respectivamente. 
Resultados: Dentre as 234 respostas obtidas através do AUQEI, observaram-se: 
45%“muito feliz”, 27%“feliz”, 11%“infeliz” e 17%“muito infeliz”, embora todas as 
crianças tenham sido categorizados com boa qualidade de vida. Dentre as 144 
respostas obtidas através do CD-DUX, observaram-se:7%“muito feliz”, 
17%“feliz”, 36%“neutro”,23%“infeliz” e 17%“muito infeliz”. De acordo com a 
escala de pontuação do CD-DUX, 83%tem QV “ruim” ou “muito ruim”, 17% 
“neutra” e nenhum “boa” ou “muito boa”. 
Conclusões: A qualidade de vida dos celíacos através do AUQEI foi considerada 
“boa”, enquanto que daqueles avaliados pelo CD-DUX foi considerada de 
“neutra” a “muito ruim”. 
 
Palavras-chave: Doença celíaca; Qualidade de Vida; AUQEI; CD-DUX 

TITLE: Quality of life in children and adolescents with celiac disease 

Abstract 

Introduction: Celiac disease (CD) is a chronic immunomediated illness 
precipitated by exposure to gluten. The AUQEI constitutes an unspecific 
questionnaire for assessing the quality of life of children in general, the CD-DUX 
is specific for celiac children. The objective was to evaluate the quality of life 
(QOL) of children and adolescents with CD through the AUQEI and DC-DUX. 
Methods: Cross-sectional, descriptive, analytical study in which two quality of life 
questionnaires were applied: the AUQEI (26 items) and CD-DUX (12 items) in 17 
pediatric public service patients aged 4 to 18 years with a diagnosis of DC. The 
answers patterns and the QOL classification were evaluated according to the 
questionnaire specifications. The AUQEI and CD-DUX were applied to children 
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aged 4 to 12 years (N = 9) and from 8 to 18 years (N = 12), respectively. 
Results: Among the 234 responses obtained through the AUQEI, we observed: 
45% "very happy", 27% "Happy", 11% "unhappy" and 17% "very unhappy", 
although all children were categorized with good quality of life. Among the 144 
responses obtained through CD-DUX, we observed: 7% "very happy", 17% 
"Happy", 36% "neutral",23% "unhappy" and 17% "very unhappy". According to 
the scoring scale of the CD-DUX, 83% has "bad" or "very bad" QOL, 17% 
"neutral" and no "good" or "very good". 
Conclusions: The quality of life of the Celiacs through the AUQEI was considered 
"good", while those evaluated by the CD-DUX were considered "neutral" to "very 
bad". 
 

  

 
Keywords: Celiac disease; Quality of Life; AUQEI, CD-DUX 
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TÍTULO: ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFRN 

Resumo 

 

Unidades de Alimentação e Nutrição são responsáveis por fornecer refeições 
para coletividades diversas e por desenvolverem atividades de processamento 
de alimentos, tais como pré-preparo, preparo e distribuição, são potenciais 
geradores de resíduos sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos instituída 
pela Lei 12.305/2010 exige a elaboração do Plano de Gerenciamento de 
resíduos sólidos para todos os estabelecimentos geradores de resíduos. Neste 
sentido, o objetivo desta pesquisa foi elaborar um plano de gerenciamento de 
resíduos para o Restaurante universitário (RU) da UFRN. O plano foi elaborado 
com base em informações coletadas previamente em plano de trabalho 
anteriores, provenientes de um mesmo projeto de pesquisa. As informações são 
referentes a um diagnóstico ambiental realizado no RU, em termos de 
quantitativo médio de resíduos sólidos gerados e avaliação do uso de recursos 
energéticos e hídricos. Esta proposta possivelmente trará reflexos positivos no 
âmbito social, ambiental e econômico da produção de refeições, pois não só 
propiciará a otimização do uso de recursos naturais, com redução de impactos 
ambientais provocados pela disposição inadequada dos resíduos, como também 
impacto social levando a conscientização ambiental de colaboradores e 
usuários. 

 
 
Palavras-chave: Unidade de alimentação e nutrição;Política Nacional de 

Resíduos Sólido 

TITLE: PREPARATION OF SOLID WASTE MANAGEMENT PLAN AT UFRN'S 

UNIVERSITY RESTAURANT 

Abstract 

Food and Nutrition Units are responsible for providing meals to diverse 
communities and for developing food processing activities such as pre-
preparation, preparation and distribution are potential solid waste generators. 
The National Solid Waste Policy established by Law 12.305 / 2010 requires the 
preparation of the Solid Waste Management Plan for all waste generating 
establishments. In this sense, the objective of this research was to elaborate a 
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waste management plan for the UFRN University Restaurant (UK). The plan was 
elaborated based on information previously collected in previous work plan, 
coming from the same research project. The information refers to an 
environmental diagnosis made in the UK, in terms of average amount of solid 
waste generated and evaluation of the use of energy and water resources. This 
proposal will possibly have positive impacts on the social, environmental and 
economic scope of meal production, as it will not only optimize the use of natural 
resources, reducing environmental impacts caused by improper disposal of 
waste, but also social impact leading to environmental awareness. of employees 
and users. 
 
Keywords: Food and Nutrition Unit; National Solid Waste Policy 
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TÍTULO: Alterações do crescimento e desenvolvimento de crianças com 

microcefalia associada à transmissão vertical do Zika vírus 

Resumo 

Considerada uma anomalia cerebral, a microcefalia tem sua origem congênita, 
podendo resultar de fatores ambientais, decorrentes da exposição materna, 
acarretando em atrasos no desenvolvimento psicomotor da criança. O 
diagnóstico pode ser realizado pela medição do perímetro cefálico em recém-
nascidos. No ano de 2015 foi observado um surto de microcefalia decorrente da 
infecção pelo vírus Zika no Brasil. A pesquisa teve como objetivo averiguar 
alterações do crescimento e desenvolvimento das crianças com microcefalia 
associada à transmissão vertical do Zika vírus. Trata-se de um estudo descritivo, 
transversal, de abordagem quantitativa, desenvolvido no Centro de Reabilitação 
Infantil (CRI), em Natal/RN. Foram encontradas 27 crianças aptas à 
investigação. Verificou-se que apenas 15 crianças apresentavam o Laudo 
circunstanciado e uma continha o resultado do teste sorológico para a Zika 
reagente, anexados ao prontuário, o que inviabilizou a amostra por não 
confirmação diagnóstica e clinica da microcefalia associada ao Zika vírus. 
Observou-se que 55,5% das crianças residem no interior do estado, não tendo 
um acompanhamento seguimentado no CRI, e não continham informações nos 
prontuários de encaminhamento para outra unidade onde pudessem ser 
acompanhadas. A consulta de enfermagem se limita a triagem global, não sendo 
uma consulta de investigação sobre os marcos de Crescimento e 
Desenvolvimento, também não realizado de forma especifica por outros 
profissinais da instituição. 
 
Palavras-chave: Zika-vírus. Microcefalia. Assistência de enfermagem. 

TITLE: Growth and development disorders of children with microcephaly 

associated with vertical transmission of Zika virus 

Abstract 

Considered a brain anomaly, microcephaly has its congenital origin and may 
result from environmental factors resulting from maternal exposure, leading to 
delays in the child's psychomotor development. Diagnosis can be made by 
measuring head circumference in newborns. In 2015 there was an outbreak of 
microcephaly due to Zika virus infection in Brazil. The research aimed to 
investigate changes in the growth and development of children with microcephaly 
associated with vertical transmission of Zika virus. This is a descriptive, cross-
sectional study with a quantitative approach, developed at the Child 
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Rehabilitation Center (CRI), in Natal/RN. We found 27 children able to 
investigate. It was found that only 15 children had the detailed report and one 
contained the result of the serological test for the reagent Zika, attached to the 
medical record, which made the sample unfeasible due to non-diagnostic and 
clinical confirmation of microcephaly associated with Zika virus. It was observed 
that 55.5% of the children live in the interior of the state, not being followed up at 
the CRI, and did not contain information in the referral records to another unit 
where they could be followed. The nursing consultation is limited to global 
screening, not being a research consultation on the Growth and Development 
milestones, nor specifically conducted by other professionals of the institution. 
 
Keywords: Zika virus. Microcephaly. Nursing care. 
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TÍTULO: ATIVIDADE DE MARCHA ESTACIONÁRIA EM AMBIENTE VIRTUAL 

COM E SEM PLATAFORMA DE EQUILÍBRIO: UM ESTUDO COMPARATIVO 

ENTRE PACIENTES PÓS-ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL E INDIVÍDUOS 

SAUDÁVEIS 

Resumo 

A terapia baseada em Realidade Virtual (RV) vem sendo amplamente utilizada 
para a reabilitação, partindo do princípio de que as habilidades praticadas no 
ambiente virtual serão transferidas para o mundo real. O estudo teve como 
objetivo comparar o desempenho e cinemática da marcha estacionária entre 
paciente pós AVC e indivíduos saudáveis entre os ambientes virtual com e sem 
a plataforma de equilíbrio. Participaram do estudo, 10 indivíduos saudáveis, 
sendo 7 homens e 3 mulheres e 10 pacientes que se encontravam em 
atendimento na clínica escola da universidade, sendo 7 homens e 3 mulheres. 
Os participantes realizaram uma avaliação inicial para caracterização da amostra 
e foram submetidos à realização da marcha estacionária nos ambientes virtuais, 
por meio do jogo Wii Fit Plus, sendo a ordem de realização aleatorizada. Nessa 
avaliação, foram coletados dados cinemáticos do movimento do membro inferior 
numa vista lateral por meio do software editor de vídeo Kinovea 8.20, sendo o 
desempenho medido pela média das angulações de tornozelo, joelho e quadril, 
além da média de passos no 1º, 2º e 3º minuto. Os dados foram analisados por 
meio do Teste T pareado, não havendo diferença significativa entre os dois 
ambientes. Sendo assim, existe a possibilidade de que os treinos realizados nos 
ambientes virtuais com e sem plataforma tenham os mesmos efeitos para 
reabilitação. Há necessidade de novos estudos na área para que a RV seja mais 
conhecida e melhor utilizada. 
 
Palavras-chave: Realidade Virtual. Desempenho psicomotor. Cognição Motora. 

TITLE: STATIONARY GAIT ACTIVITY IN A VIRTUAL ENVIRONMENT WITH 

AND WITHOUT BALANCING PLATFORM: A COMPARATIVE STUDY 

BETWEEN BRAIN POST-ACCIDENT AND HEALTHY INDIVIDUALS PATIENTS 

Abstract 
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Virtual Reality (VR) based therapy has been widely used for rehabilitation, 
assuming that the skills practiced in the virtual environment will be transferred to 
the real world. The aim of this study was to compare steady gait performance and 
kinematics between post stroke patients and healthy individuals between virtual 
environments with and without the balance platform. The study included 10 
healthy individuals, 7 men and 3 women and 10 patients who were in attendance 
at the university's school clinic, 7 men and 3 women. Participants underwent an 
initial evaluation to characterize the sample and were submitted to the stationary 
gait in virtual environments, using the Wii Fit Plus game, and the order of 
performance was randomized. In this evaluation, kinematic data of lower limb 
movement were collected in a lateral view using the video editor software Kinovea 
8.20, and the performance was measured by the mean ankle, knee and hip 
angles, as well as the average steps in the 1st, 2nd and 3rd minute. Data were 
analyzed using the paired t test, with no significant difference between the two 
environments. Thus, there is the possibility that training in virtual environments 
with and without platform have the same effects for rehabilitation. Further studies 
in the area are needed to make VR better known and better used. 
 
Keywords: Virtual reality. Psychomotor performance. Motor Cognition. 
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TÍTULO: Estimulação da área motora primária e seus efeitos na dor e 

funcionalidade em indivíduos com chikungunya: ensaio clínico randomizado 

triplo-cego 

Resumo 

Introdução:A Chikungunya caracteriza-se pela presença de dor crônica 
associada a deficiência funcional, exercendo forte influência sobre a qualidade 
de vida.A Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua é uma intervenção 
de baixo custo e fácil aplicação capaz de promover alterações na excitabilidade 
cortical. Nosso objetivo é analisar os efeitos da ETCC sobre a dor e 
funcionalidade em pacientes com CHIKV.Metodologia: Os participantes foram 
divididos em dois grupos: ETCC Sham (N=9) e ETCC ativo (GM=10). A ETCC 
anódica foi aplicada na área motora primária durante 10 dias com 2mA de 
intensidade por 20’. As variáveis analisadas foram: Escala Visual Numérica 
(EVN), funcionalidade e força de preensão manual. Resultados: não houve 
interação tempo x grupo significativa para a dor (p=0,321), mas foi observado 
significância para o tempo (p=0,0001) e não houve diferença significativa entre 
os grupos (p=0,57). Na 1º avaliação apenas o grupo ativo apresentou diminuição 
significativa (Ativo, p = 0,001; Sham, p = 0,22). O HAQ não apresentou interação 
tempo x grupo (p=0,3), porém houve interação tempo significativa (p=0,0001). A 
dinamometria não apresentou interação tempo x grupo (p=0,66), ou interação 
tempo (p=0,67). Conclusão: Conclui-se até o momento que a ETCC melhora os 
parâmetros de dor e a funcionalidade de na fase de crônica de CHIKV. 
Entretanto, devido ao número amostral até então não alcançado em nosso 
estudo, ainda não foi evidenciada uma diferença entre os grupos. 
 
Palavras-chave: Chikungunya. Dor crônica. ETCC. Força manual. 

Funcionalidade. 

TITLE: Effects of primary motor cortex stimulation on pain and functionality in 

chikungunya patients: a triple-blind randomized controlled trial 

Abstract 

Introduction: Chikungunya is characterized by the presence of chronic pain 
associated with functional impairment, exerting a strong influence on quality of 
life. Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) is a low cost and easy 
application intervention capable of promoting changes in cortical excitability. Our 
goal is to analyze the effects of tDCS on pain and functionality in CHIKV patients. 
Methods: Participants were divided into two groups: ETCC Sham (N = 9) and 
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Active ETCC (GM = 10). Anodic tDCS was applied to the primary motor area for 
10 days at 2mA intensity for 20 '. The variables analyzed were: Numerical Rating 
Scale (NRS), functionality (HAQ) and handgrip strength. Outcomes: There was 
no significant time x group interaction for NRS (p = 0.321), but significance was 
observed for time (p = 0.0001) and there was no significant difference between 
groups (p = 0.57). In the first evaluation only the active group showed significant 
decrease (Active, p = 0.001; Sham, p = 0.22). The HAQ did not show time x group 
interaction (p = 0.3), but there was significant time interaction (p = 0.0001). The 
dynamometry showed no time x group interaction (p = 0.66) or time interaction (p 
= 0.67). Conclusion: It is suggested that tDCS improves pain parameters and 
functionality in the chronic phase of CHIKV. However, due to the sample number 
not yet reached in our study, a difference between the groups has not yet been 
evidenced. 
 
Keywords: Chikungunya. Chronic pain. tDCS. Manual force. Functionality. 
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TÍTULO: EFEITOS DA PRÁTICA MENTAL NA MARCHA APÓS ACIDENTE 

VASCULAR CEREBRAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

Resumo 

Estima-se que três meses após o Acidente Vascular Cerebral (AVC), 70% dos 
sobreviventes andem a uma velocidade reduzida e 20% permaneçam utilizando 
cadeira de rodas. A Prática Mental (PM) é definida como uma tarefa mentalmente 
ensaiada, na qual o movimento é imaginado, mas não é executado. Separada 
ou combinada com a prática física (onde o movimento é executado) a PM vem 
demonstrando resultados promissores na reabilitação da marcha após AVC, 
promovendo, por exemplo, aumento da velocidade da caminhada. O objetivo do 
estudo foi avaliar os efeitos do tratamento com a PM na melhora da marcha de 
indivíduos com AVC. Foi feita uma busca de palavras e termos para identificação 
de artigos e de ensaios clínicos em algumas bases de dados: MEDLINE, LILACS 
e REHABDATA, Cochrane Stroke Group. Os estudos selecionados foram 
analisados quanto o risco de viés, efeito do tratamento e qualidade do corpo da 
evidência pelo GRADE pro. Onze estudos foram incluídos na metanálise, 
analisando a velocidade da marcha independente como desfecho primário (sem 
estatística significativa quanto ao efeito da terapia). A maioria dos estudos foram 
categorizados com alto risco de viés, e com qualidade de evidência baixa ou 
muito baixa. A PM não é considerada mais eficaz que outras terapias na 
reabilitação da marcha de indivíduos pós-AVC, mas pode ser incluída no 
protocolo de reabilitação, uma vez que não causa danos. Novos ensaios clínicos 
randomizados devem ser realizados para confirmar melhor evidência. 
 
Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral, Marcha, Imagética Motora, 

Reabilitação. 

TITLE: EFFECTS OF MENTAL PRACTICE ON MARCH AFTER BRAIN 

VASCULAR ACCIDENT: A SYSTEMATIC REVIEW 

Abstract 

It is estimated that, 3 months after the stroke, 70% of survivors walk at reduced 
speed and 20% remain wheelchair users. Mental Practice (PM) is defined as a 
mentally rehearsed task in which movement is imagined but not performed. 
Separated or combined with physical practice (where movement is performed), 
PM has shown promising results in gait rehabilitation after stroke, promoting, for 
example, increased walking speed. The aim of the study was to evaluate the 
effects of PM treatment on gait improvement in stroke patients. A search of words 
and terms for identification of articles and clinical trials was performed in some 
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databases: MEDLINE, LILACS and REHABDATA, Cochrane Stroke Group. The 
selected studies were analyzed for risk of bias, treatment effect and body quality 
of evidence by GRADEpro. Eleven studies were included in the meta-analysis, 
analyzing independent gait speed as the primary outcome (no statistically 
significant effect of therapy). Most studies were categorized as high risk of bias, 
and with low or very low quality of evidence. PM is not considered more effective 
than other therapies in gait rehabilitation of post-stroke individuals, but may be 
included in the rehabilitation protocol as it does no harm. New randomized 
controlled trials should be performed to confirm better evidence. 
 
Keywords: Stroke, Gait, Motor Imagery, Rehabilitation. 
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TÍTULO: Fatores determinantes na composição de vitamina A do leite maduro 

Resumo 

O leite materno é o sustento completo para a criança até os seis meses de vida. 
Dentre os nutrientes de importância para a saúde, têm-se a vitamina A, 
antioxidante essencial para o sistema imune, visual e desenvolvimento do 
lactente. Assim, é importante que o leite apresente quantidades suficientes desta 
vitamina, já que suas reservas corporais são baixas ao nascimento. Este estudo 
objetivou avaliar os fatores determinantes na concentração de retinol no leite de 
mulheres no seguimento da lactação. O estudo foi do tipo transversal 
observacional composto por 200 mulheres lactantes recrutadas no ambulatório 
de pediatria do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), em Natal/RN. A 
coleta do leite foi feita de 25 a 74 dias. O retinol foi analisado por Cromatografia 
Líquida de Alta Eficiência. A ingestão da vitamina foi analisada conforme a 
Estimated Average Requeriment (EAR) segundo a faixa etária. A concentração 
média no leite materno foi 44,03(17,18) µg/dL e no soro 46,28(9,90) µg/dL, 
indicando que a população estudada possui níveis adequados da vitamina. Os 
valores foram avaliados segundo ponte de corte de 30 µg/dL. A média da 
ingestão dietética correspondeu a 1007,09(2139,27) µg/dL. Houve associação 
positiva entre a composição do retinol no leite e o soro (beta=0,0160, p=0,034). 
As lactantes apresentaram um consumo médio bruto satisfatório e adequada 
concentração de retinol no leite e no soro, sendo o soro a única variável 
associada à composição de retinol no leite materno. 
 
Palavras-chave: Alfa-tocoferol; retinol; leite materno; aleitamento materno. 

TITLE: Determinants factors in the composition of vitamin A in the mature milk. 

Abstract 

Breast milk is the complete support to the kid until it six month of living. Among 
the nutrients that are important to the health, exists the “A” vitamin, essential 
antioxidant to the immune system, visual and infant’s development. Therefore, it 
is important the existence of the sufficient quantities of this vitamin in the milk 
because the baby’s reserves are low when it borns. This study aimed to evaluate 
determinants factors in the concentration of retinol in women’s milk during the 
lactation follow-up. It was an observational cross-seccional study, at where 200 
lactating women were recruited in the pediatric outpatient clinic of the Hospital 
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Universitário Onofre Lopes (HUOL), located in Natal/RN. The milk was collected 
in a period of 25 to 74 days. The retinol was analysed by High Performance Liquid 
Chromatography. The vitamin ingestion was analysed by Estimated Average 
Requirement (EAR) according to the age group. The average concentration in 
the breast milk was 44,03(17,18) µg/dL and in the serum was 46,28(9,90) µg/dL, 
it indicates that the studied population had the appropriate levels of vitamin. The 
values were evaluated according to the cutoff point of 30 µg/dL. The average 
dietectic intake corresponded to 1007,09(2139,27) µg/dL. There was a positive 
association between the composition of retinol in the milk and the serum 
(beta=0,0160, p=0,034). The lactating women showed a brute average 
satisfactory consumption and an appropriate concentration of retinol in the milk 
 
Keywords: Alpha-tocopherol; retinol; breast milk; breastfeeding. 
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TÍTULO: Influência do desafio erosivo na adesão em dentina 

Resumo 

 
Introdução: A erosão dentária caracteriza-se pela desmineralização progressiva 
provocada por ácidos de origem não bacteriana. Objetivo: Este estudo objetivou 
investigar os efeitos do desafio erosivo sobre a adesão e resistência de união 
imediata de dois sistemas adesivos universais. Metodologia: Neste estudo in 
vitro, 40 incisivos bovinos foram submetidos a uma planificação da superfície 
vestibular para exposição de dentina. Destes, metade foi submetida à indução 
de lesões erosivas. Após a erosão, os espécimes foram divididos em 4 grupos, 
de acordo com o sistema adesivo e a condição da dentina (erodida ou não). 
Após, foram avaliados quanto à energia livre de superfície e a capacidade de 
molhamento. Em seguida, a área da dentina foi restaurada e as unidades 
seccionadas posteriormente em palitos. Com isso, foram submetidas ao teste de 
RU após 24h pela técnica de microtração. Os dados numéricos obtidos pelo teste 
foram submetidos aos testes estatísticos apropriados. Resultados/Discussão: Na 
molhabilidade com água, houve diferença estatisticamente significativa em 
relação aos substratos dentinários. Quanto à molhabilidade com adesivo, não 
houve diferença estatisticamente significativa entre os adesivos, mas houve 
entre os substratos. Já na microtração, os resultados mostraram que houve 
diferença estatisticamente significante, entre os adesivos e entre os substratos. 
Conclusão: O SBU apresentou melhor desempenho nos dois tipos de substrato 
(erodido ou não) quando comparado ao TNB 
 
Palavras-chave: Erosão dentária, Dentina, Molhabilidade, Resistência a tração. 

TITLE: Influence of erosive condition on adhesion of Universal Bonding Systems 

Single Bond Universal and Tetric N-Bond Universal on dentin substrate. 

Abstract 

 

Introduction: Dental erosion is characterized by progressive demineralization 
caused by non-bacterial acids. Objective: This study aimed to investigate the 
effects of erosive challenge on the adhesion and immediate bond strength of two 
universal adhesive systems. Methodology: In this in vitro study, 40 bovine incisors 
underwent buccal surface planning for dentin exposure. Of these, half were 
submitted to induction of erosive lesions. After erosion, the specimens were 
divided into 4 groups according to the adhesive system and dentin condition 
(eroded or not). After, they were evaluated for surface free energy and wetting 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 591 

 

capacity. Then the dentin area was restored and the units later sectioned on 
sticks. Thus, they were submitted to the UK test after 24h by the microtensile 
technique. The numerical data obtained by the test were submitted to the 
appropriate statistical tests. Results / Discussion: In water wettability, there was 
a statistically significant difference in relation to dentin substrates. Regarding the 
wettability with adhesive, there was no statistically significant difference between 
the adhesives, but there was between the substrates. In microtensile, the results 
showed that there was a statistically significant difference between the adhesives 
and between the substrates. Conclusion: SBU presented better performance in 
both substrate types (eroded or not) when compared to TNB. 

 
 
Keywords: Dental erosion, Dentin, Wettability, Tensile strengt. 
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TÍTULO: O COMPARTILHAMENTO DA CONVIVÊNCIA COM A DIABETES 

MELLITUS EM UM GRUPO ESTRATÉGICO DE PROMOÇÃO À SAÚDE. 

Resumo 

 

Considerando o atual cenário de transição demográfica-epidemiológica no 
mundo, destaca-se a Diabetes Mellitus (diabetes) como uma das Doenças 
Crônicas Não-Transmissíveis de maior predominância. O diagnóstico, muitas 
vezes, está associado a um momento marcante que envolve diversos 
sentimentos, em um misto de (não) aceitação, que produz dificuldades na 
participação do tratamento, dessa forma, refletir sobre a convivência com a 
comorbidade, bem como o exercício da autonomia para o seu autocuidado faz-
se necessário. Por meio da implantação de um Grupo Estratégico de Promoção 
a Saúde (GEPS), objetiva-se analisar como as pessoas convivem com a doença, 
e como aplicam a sua autonomia nos cuidados individuais para melhoria da 
qualidade de vida. Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa, de caráter 
participativo, apoiado na reflexibilidade. Neste estudo, abordaremos relatos dos 
participantes do GEPS sobre como exercem seus direitos e responsabilidades, 
experimentam o autocuidado e autocontrole, além das estratégias para a tomada 
de decisão, diante das opções disponíveis. Dessa forma, podemos destacar que 
a promoção da saúde a sujeitos que convivem com a diabetes, por meio de 
veículos de ação direta torna-se importante e eficaz para que possa se melhorar 
algumas das necessidades desses indivíduos, de forma a dar apoio e 
acessibilidade a propostas que promovam o bem-estar dessa pessoas, com o 
objetivo de auxiliar na construção da autonomia, e desenvolvimento do 
autocuidado. 

 
 
Palavras-chave: Diabetes Mellitus; Autonomia Pessoal; Enfermagem; Atenção 

Primária. 

TITLE: SHARING LIVING WITH DIABETES MELLITUS IN A STRATEGIC 

HEALTH PROMOTION GROUP 

Abstract 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 593 

 

Considering the current demographic-epidemiological transition scenario in the 
world, Diabetes Mellitus (diabetes) stands out as one of the most prevalent 
Chronic Noncommunicable Diseases. The diagnosis is often associated with a 
remarkable moment that involves several feelings, in a mixture of (non) 
acceptance, which produces difficulties in the participation of the treatment, thus 
reflecting on the coexistence with the comorbidity, as well as the exercise of the 
disease. autonomy for self-care is necessary. The implementation of a Strategic 
Health Promotion Group (GEPS) aims to analyze how people live with the 
disease, and how they apply their autonomy in individual care to improve quality 
of life. This is a qualitative study with a participatory approach, supported by 
reflexivity. In this study, we will discuss GEPS participants' reports on how they 
exercise their rights and responsibilities, experience self-care and self-control, 
and decision-making strategies, given available options. Thus, we can highlight 
that the promotion of health to subjects who live with diabetes through direct 
action vehicles becomes important and effective to improve some of the needs 
of these individuals, in order to provide support and accessibility to diabetes. 
proposals that promote the well-being of these people, with the objective of 
assisting in the construction of autonomy, and the development of self-care. 

 
 
Keywords: Diabetes mellitus; Personal Autonomy; Nursing; Primary attention. 
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TÍTULO: A doença e o médico sob o olhar da criança em internação hospitalar 

Resumo 

Introdução:a hospitalização é fator para modificações psíquicas advindas das 
sensações negativas proporcionadas pelo ambiente. Supõe-se que isso somada 
à inadequação da comunicação médico-criança-família dificulta o 
reconhecimento da doença e do médico pela criança. 
Objetivo: identificar a compreensão da criança hospitalizada sobre a doença e 
sobre o profissional médico acompanhante. 
Métodos:estudo qualitativo, com 12 crianças de 8-12 anos internadas em 2018.2, 
em hospital público universitário. Utilizou-se a Teoria Fundamentada em Dados 
como referencial e informações coletadas a partir de entrevista individual em 
profundidade, facilitada pela fotoelicitação, com fotografias do ambiente 
realizadas pelas crianças. As entrevistas foram gravadas e transcritas para a 
análise. 
Resultados:duas categorizações foram obtidas- "a doença oculta" e "a dualidade 
dos profissionais médicos". Em "a doença oculta" as subcategorias foram: 
"desconhecendo a enfermidade", ou seja, a falta de identificação e entendimento 
da própria doença e "ignorando acompanhamento/evolução", indicando o não 
reconhecimento do acompanhamento. Em "a dualidade dos profissionais 
médicos", as subcategorias foram: "o médico como figura desconhecida" e o "o 
médico como pessoa do bem". 
Conclusão: percebeu-se a subestimação das crianças pelos médicos como 
seres capazes de processarem informações sobre a enfermidade, a falta de 
identificação do médico acompanhante e, por outro lado, a visão positiva a 
respeito dos médicos. 
 
Palavras-chave: Pediatria, comunicação, criança hospitalizada, foto-elicitação. 

TITLE: The disease and the doctor under the look of the hospitalized child 

Abstract 

 

Introduction: Hospitalization is a factor for psychic changes arising from negative 
feelings provided by the environment. This is supposed to add to the inadequacy 
of doctor-child-family communication, making it difficult for child to recognize the 
disease and the doctor. 
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Objective: To identify the hospitalized child's understanding of the disease and 
the accompanying medical professional. 

 

Methods: a qualitative study with 12 children aged 8-12 years admitted to 2018.2 
in a public university hospital. The Grounded Theory was used as a reference 
and information collected from in-depth individual interviews, facilitated by 
photoelicitation, with photographs of the environment taken by the children. The 
interviews were recorded and transcribed for analysis. 

 

Results: Two categorizations were obtained - "the hidden disease" and "the 
duality of medical professionals". In "the hidden disease" the subcategories were: 
"unaware of the disease", that is, the lack of identification and understanding of 
the disease itself and "ignoring follow-up / evolution", indicating non-recognition 
of follow-up. In "the duality of medical professionals," the subcategories were: 
"the doctor as an unknown figure" and "the doctor as a person of good". 

 

Conclusion: the underestimation of children by physicians was perceived as 
being able to process information about the disease, the lack of identification of 
the accompanying physician and, on the other hand, the positive view of 
physicians. 

 
 
Keywords: Pediatrics, communication, hospitalized child, photoelicitation. 
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TÍTULO: Perfil cognitivo linguístico de crianças monolíngues e bilíngues com 

dislexia do desenvolvimento 

Resumo 

 

A aquisição de uma nova língua irá trazer influências positivas para as 
habilidades de linguagem. Entretanto, o fato de a criança estar inserida em um 
ambiente bilíngue dentro da própria escola pode ser um desafio para aquelas 
que apresentam transtornos de aprendizagem. Um dos transtornos mais comuns 
é a dislexia do desenvolvimento, a qual se caracteriza por prejuízos na memória 
de trabalho fonológica, no acesso ao léxico mental e na consciência fonológica, 
o que irá resultar em dificuldades na leitura. O objetivo deste estudo foi comparar 
as habilidades de leitura em crianças bilíngues e monolíngues com dislexia do 
desenvolvimento. Trata-se de um estudo de caso transversal descritivo realizado 
com duas crianças bilíngues e duas monolíngues advindas do Laboratório LEIA 
da UFRN. Realizou-se uma avaliação das habilidades de leitura por meio dos 
protocolos “Prova de Consciência Sintática” e “Avaliação da Compreensão 
Leitora de Textos Expositivos”, e observou-se que os sujeitos bilíngues 
obtiveram melhor desempenho. Apesar de o resultado apresentar vantagens das 
crianças bilíngues com dislexia, por esta pesquisa se tratar de um estudo de 
caso, ainda não se pode generalizar que tenham melhor desempenho para a 
leitura. Assim, novas pesquisas sobre esta temática precisam ser realizadas. 

 
 
Palavras-chave: Multilinguismo. Dislexia. Consciência sintática. Nível de leitura. 

TITLE: Linguistic and cognitive profile of monolingual and bilingual children with 

developmental dyslexia 

Abstract 

 

The acquisition of a new language will bring positive influences on language 
skills. However, the fact that the child is introduced in a bilingual enviroment within 
the school itself can be a challenge for those with learning disorders. One of the 
most common disorders is the developmental dyslexia, witch is characterized by 
difficulties in the phonological working memory, mental léxicon access and 
phonological awareness, witch will result in reading difficulties. The aim of this 
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study was to compare reading skills in bilingual and monolingual children with 
developmental dyslexia. This study is a descriptive cross-sectional study of case, 
made with two bilingual and two monolingual children from the LEIA laboratory 
(UFRN). Reading skills were assessed using the “Prova de Consciência 
Sintática” and “Avaliação da Compreensão Leitora de Textos Expositivos” 
protocols, and it was observed that bilingual subjects performed better. Although 
the results has advantages for bilingual children, as this research is a study of 
case, we are not able to generalize that they have a better performance for 
reading. Thus, further research on this topic needs to be carried out. 

 
 
Keywords: Multilingualism. Dyslexia. Syntactic awareness. Reading level. 
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TÍTULO: Avaliação antropométrica de adolescentes participantes de programas 

de alimentação em um instituto federal de ensino 

Resumo 

A alimentação inadequada e o sedentarismo são fatores de risco que acarretam 
no desenvolvimento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) como 
diabetes, dislipidemias e hipertensão arterial. Monitorar o estado nutricional de 
adolescentes no âmbito escolar é uma medida estratégica de prevenção 
relacionada à alimentação e nutrição. O presente estudo teve como objetivo 
avaliar o estado nutricional de adolescentes estudantes do Instituto Federal do 
Rio Grande do Norte (IFRN) em Natal/RN, bem como sua associação com a 
participação em programas de alimentação. Trata-se de um estudo 
observacional, transversal e caráter descritivo. Foram coletados dados 
sociodemográficos, antropométricos, de saúde e estilo de vida do sistema de 
informação de uma amostra representativa dos estudantes da instituição 
ingressantes no ensino médio no ano de 2017. Foram avaliados 251 
adolescentes, sendo a maioria do sexo feminino (52,4%) e com idade entre 15 e 
16 anos (84,4%). Dentre os escolares observados, 26% participavam do 
Programa de Alimentação Estudantil do IFRN. Foi verificado que 18,3% dos 
estudantes apresentavam sobrepeso e 2,8% obesidade. Quanto ao perímetro da 
cintura, 25,4% apresentaram risco para o desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares. Os resultados apresentados demonstram que o estado 
nutricional dos estudantes do IFRN tem altas taxas de excesso de peso, havendo 
a necessidade de estratégias que promovam a alimentação saudável e a 
diminuição de comportamentos sedentários. 
 
Palavras-chave: Adolescentes; Antropometria; Assistência Estudantil. 

TITLE: Anthropometric evaluation of adolescents participating in food programs 

in a federal education institute 

Abstract 

Inadequate diet and physical inactivity are risk factors that lead to the 
development of Chronic Noncommunicable Diseases (NCDs) such as diabetes, 
dyslipidemia and hypertension. Monitoring the nutritional status of adolescents in 
schools is a strategic prevention measure related to food and nutrition. This study 
aimed to evaluate the nutritional status of adolescent students at the Federal 
Institute of Rio Grande do Norte (IFRN) in Natal / RN, as well as their association 
with participation in feeding programs. This is an observational, cross-sectional 
and descriptive study. Sociodemographic, anthropometric, health and lifestyle 
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data were collected from the information system of a representative sample of 
students entering the high school in 2017. A total of 251 adolescents were 
evaluated, most of them female (52.4%). ) and aged between 15 and 16 years 
(84.4%). Among the students observed, 26% participated in the IFRN Student 
Meal Program. It was found that 18.3% of students were overweight and 2.8% 
obesity. Regarding waist circumference, 25.4% were at risk for the development 
of cardiovascular disease. The results show that IFRN students' nutritional status 
has high rates of overweight and there is a need for strategies that promote 
healthy eating and decrease sedentary behaviors. 
 
Keywords: Teenagers; Anthropometry; Student Assistance. 
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TÍTULO: Teor de taninos condensados presentes nas folhas e cascas de 

Terminalia Catappa L 

Resumo 

 

   O presente relatório de iniciação científica aborda como foi implementado o 
projeto intitulado Teor de taninos condensados presentes nas folhas e cascas de 
Terminalia catappa L., na Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), no município de 
Macaíba-RN. O objetivo do projeto foi identificar o teor de taninos condensados 
presentes nas folhas e cascas Terminalia catappa L. Para tanto, foi estabelecido 
e cumprido um fluxograma descrito pelas seguintes etapas: distribuição de 
coletas, coletas de folhas e cascas, extração de substâncias tânicas e 
quantificação de substâncias tânicas adquiridas. Com a finalização do projeto, 
foram feitas comparações para com teores padrões de tanino adquiridos na 
espécie utilizada, visando definir se o projeto foi ou não bem sucedido. Além 
disso, o processo como um todo garantiu a adesão e/ou o desenvolvimento de 
certas habilidades, estando entre elas: capacidade de realização de atividades 
de campo, capacidade de realização de atividades práticas em laboratório, 
realização de relatórios, escrita em trabalhos, e adaptação a trabalhos em 
equipe. 

 
 
Palavras-chave: Castanhola. Extração. Quantificação. Tanino. 

TITLE: Content of condensed tannins in leaves and bark of Terminalia catappa 

L. 

Abstract 

 

   This scientific initiation report discusses how the project entitled Condensed 
tannin content in the leaves and bark of Terminalia catappa L. was implemented 
at the Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ) in the municipality of Macaíba-RN. The 
objective of the project was to identify the content of condensed tannins present 
in Terminalia catappa L. leaves and bark. For this purpose, a flowchart described 
by the following steps was established: collection distribution, leaf and bark 
collection, tannic extraction and quantification. of acquired tannic substances. 
Upon completion of the project, comparisons were made with standard tannin 
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levels acquired in the species used to determine whether or not the project was 
successful. In addition, the process as a whole ensured adherence and / or 
development of certain skills, including: ability to perform field activities, ability to 
perform hands-on lab activities, report writing, job writing, and adaptation to 
teamwork. 

 
 
Keywords: Castanets. Extraction. Quantification .Tannin. 
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TÍTULO: IMUNOEXPRESSÃO DE CLIC4 ALFA-SMA EM CARCINOMA DE 

CÉLULAS ESCAMOSAS ORAL E CARCINOMA VERRUCOSO ORAL 

Resumo 

Introdução: Dentre as neoplasias malignas que acometem a cavidade oral 
destacam-se o carcinoma de células escamosas oral (CCEO) e o carcinoma 
verrucoso oral (CVO). Seu desenvolvimento está relacionado ao desequilíbrio do 
ciclo celular, onde a proteína CLIC4 atua, sendo supra regulada em resposta à 
apoptose e no processo de transdiferenciação dos fibroblastos em fibroblastos 
associados ao câncer (FAC), que passam a expressar α-SMA. Objetivo: Avaliar 
a imunoexpressão das proteínas CLIC4 e α-SMA em carcinomas orais. 
Metodologia: A amostra consistiu em 20 casos de CCEO e 15 de CVO e foram 
coletados os dados clínicos dos pacientes, através de prontuários. Realizou-se 
uma análise morfológica e semiquantitativa da expressão imuno-histoquímica 
das proteínas CLIC4 e α-SMA nas amostras das lesões. Para verificar 
associações, utilizou-se os testes do Qui-quadrado, Fisher e Spearman. 
Resultados: Para o CCEO, a prevalência foi o sexo masculino (n=11/55%), com 
idade média de 66,95 anos e a localização mais acometida foi língua (n=9/45%). 
Para o CVO, o sexo prevalente foi o feminino (n=9/60%), a idade média foi 61,71 
anos, e os locais mais acometidos foram rebordo alveolar e mucosa labial 
(n=4/26,7% cada). Conclusão: Os resultados sugerem que a 
diminuição/ausência da marcação nuclear da proteína CLIC4, associada ao 
aumento de expressão desta proteína no estroma tumoral, parece contribuir para 
o processo de carcinogênese e progressão do CCEO e CVO e pode influenciar 
a expressão de α-SMA. 
 
Palavras-chave: Carcinoma de Células Escamosas; Carcinoma Verrucoso; 

Miofibroblastos 

TITLE: ALPHA-SMA CLIC4 IMMUNOEXPRESSION IN ORAL SQUAMBLE 

CELL CARCINOMA AND ORAL VERRICUS CARCINOMA 

Abstract 

Introduction: Among the malignant neoplasms that affect the oral cavity, oral 
squamous cell carcinoma (CCEO) and oral verrucous carcinoma (CVO) stand 
out. Its development is related to the cell cycle imbalance, where the CLIC4 
protein acts, being over-regulated in response to apoptosis and in the process of 
fibroblast transdifferentiation in cancer-associated fibroblasts (FAC), which now 
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express α-SMA. Objective: To evaluate the immunoexpression of CLIC4 and α-
SMA proteins in oral carcinomas. Methodology: The sample consisted of 20 
cases of CCEO and 15 of CVO and the clinical data of the patients were collected 
through medical records. A morphological and semi-quantitative analysis of the 
immunohistochemical expression of the CLIC4 and α-SMA proteins was 
performed in the lesion samples. To verify associations, the Chi-square, Fisher 
and Spearman tests were used. Results: For the CCEO, the prevalence was 
male (n = 11/55%), with a mean age of 66.95 years and the most affected location 
was tongue (n = 9/45%). For CVO, the prevalent sex was female (n = 9/60%), 
the average age was 61.71 years, and the most affected sites were alveolar ridge 
and lip mucosa (n = 4 / 26.7% each). Conclusion: The results suggest that the 
decrease / absence of nuclear labeling of CLIC4 protein, associated with 
increased expression of this protein in tumor stroma, seems to contribute to the 
carcinogenesis and progression of CCEO and CVO and may influence α-SMA 
expression 
 
Keywords: Squamous Cell Carcinoma; Carcinoma Verrucoso; Myofibroblasts 
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TÍTULO: Delineando as Redes de cuidados formais e informais de usuárias em 

sofrimento psíquico grave atendidas pelo CREAS de Santa Cruz- RN 

Resumo 

 

A violência doméstica se constitui como um fenômeno social que pode gerar a 
expressão de sofrimentos psíquicos graves. Por isso, a importância da 
construção de redes de cuidado. O Centro de Referência em Assistência Social 
(CREAS) se configura como um serviço que atende demandas voltadas à 
violação de direitos. Este trabalho objetivou conhecer as redes de cuidado 
formais e informais que as usuárias do CREAS vítimas de violência doméstica e 
em sofrimento psíquico grave acionaram e como estas se articulam. A pesquisa 
está orientada, predominantemente, pela perspectiva qualitativa, tendo como 
referência a Análise Institucional. Os procedimentos consistiram na consulta aos 
prontuários/ registros do serviço, rodas de conversas com profissionais, 
entrevistas com usuárias atendidas no serviço e observações registradas em 
diários de pesquisa. Em relação aos resultados, percebemos uma mobilização 
da equipe no reconhecimento da relação entre violência e sofrimento psíquico 
entre as mulheres, apesar da ausência de diagnósticos; e o medo de exposição 
das informações acerca das situações atendidas, em função das peculiaridades 
das redes de suporte à violência doméstica em município de pequeno porte. Os 
dados iniciais demonstram a necessidade de trabalhar estratégias de educação 
permanente em torno da relação entre violência doméstica e problemas de 
saúde mental, bem como sobre as redes formais intersetoriais e as redes 
informais são necessárias para o enfrentamento da questão. 

 
 
Palavras-chave: Violência Doméstica. Gênero. Redes de cuidado. 

TITLE: Outlining the formal and informal Care Networks of women users in 

severe psychic suffering attended by CREAS in Santa Cruz/RN 

Abstract 

 

Domestic violence is a social phenomenon that can generate the expression of 
severe psychic suffering. Therefore, it is important to build care networks. The 
Reference Center on Social Assistance (CREAS) is configured as a service that 
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meets demands directed to the violation of rights. This study aimed to know the 
formal and informal care networks that women in both situation of violence and 
severe psychic suffering attended by CREAS triggered and how they are 
articulated. The research is guided predominantly by the qualitative perspective, 
having the Institutional Analysis as a reference. The procedures consisted of 
consulting the medical records/service records, conversations with professionals, 
interviews with users attended at the service and observations recorded in 
research diary. Regarding the results, we noticed a team mobilization to 
recognize the relation between violence and psychic sufferings among women, 
despite the lack of diagnostics; and the fear of exposure of information about the 
situations attended due to the peculiarities of the domestic violence support 
networks in a small city. Initial data demonstrate the need to develop Permanent 
Education strategies around the relation between domestic violence and mental 
health problems, as well as how formal intersectoral networks and informal 
networks are needed to address the issue. 

 
 
Keywords: Domestic violence. Gender. Care networks. 
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TÍTULO: Relação entre gravidez na adolescência e alterações crônicas em longo 

prazo. 

Resumo 

O trabalho está vinculado ao projeto intitulado “Caminhos do curso da vida 
conectando a gravidez na adolescência a condições crônicas: Um estudo piloto 
para reforçar a capacidade de pesquisa e do sistema de saúde no Nordeste do 
Brasil”.O objetivofoi comparar um grupo de gestantes adolescentes e adultas da 
região do Trairi em relação as medidas de saúde que se associam a condições 
adversas no futuro, como ganho de peso durante a gestação, índice de massa 
corpórea, medidas de pressão arterial ede força muscular. Ao total, foram 
realizadas entrevistas com 42 gestantes adolescentes (13-18 anos) e 46 
gestantes adultas (23-28 anos), onde foram coletadas medidas antropométricas 
(peso e altura), medidas de pressão arterial, testes de desempenho físico 
(preensão palmar e força de adutores). Conclusão:Foi possível observar que as 
adolescentes apresentaram um pior resultado nos testes de desempenho físico 
quando comparadas as adultas, o que pode implicar no processo de 
incapacidade e limitações funcionais ao longo dos anos em mulheres que foram 
mães na adolescência. 
 
Palavras-chave: Comorbidades, Gravidez, Adolescência. 

TITLE: Relationship between teenage pregnancy and long-term chronic changes. 

Abstract 

The work is linked to the project entitled “Life-course paths linking teenage 
pregnancy to chronic conditions: A pilot study to strengthen research and health 
system capacity in Northeast Brazil”. The objective was to compare a group of 
adolescent and adult pregnant women from the Trairi region regarding health 
measures that are associated with adverse conditions in the future, such as 
weight gain during pregnancy, body mass index, blood pressure and strength 
measurements. Muscle In total, interviews were conducted with 42 adolescent 
pregnant women (13-18 years old) and 46 adult pregnant women (23-28 years 
old), where anthropometric measurements (weight and height), blood pressure 
measurements, physical performance tests (hand grip) were collected. and 
adductor strength). Conclusion: It was observed that the adolescents had a worse 
result in the physical performance tests when compared to the adults, which may 
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imply the process of disability and functional limitations over the years in women 
who were mothers in adolescence. 

 
Keywords: Comorbiditys, Pregnancy, Adolescence. 
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TÍTULO: Avaliação da Resposta Cardiovascular ao Estresse Psicossocial em 

Estudantes de Graduação do curso de Biomedicina 

Resumo 

O estresse é um dos problemas mais comuns enfrentados pelo ser humano, 
sendo um dos fatores responsáveis por alterações do estado de saúde e bem-
estar dos indivíduos. Seu estudo tem sido dominado pela perspectiva clínica, 
como fenômeno psicofisiológico decorrente da percepção individual de 
desajustes entre as demandas do ambiente e a capacidade de respostas do 
indivíduo. O ingresso do estudante na Universidade pode colocá-lo em contato 
com estressores específicos, tais como as avaliações de conteúdo, a quantidade 
do material a ser estudado, as demandas associadas as várias atividades a 
serem desenvolvidas, entre outros. Este estudo investigou a resposta 
cardiovascular de estudantes do sexo masculino do nível básico do Curso de 
Biomedicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte durante exposição 
à dois tipos de avaliação de conteúdo: escrita e gincana. Foram avaliados os 
valores de pressão arterial sistólica e diastólica e da frequência cardíaca  antes 
e após as atividades avaliativas (fases basal, pré-teste, pós-teste e 
recuperação). Foi observada uma variação significativa na pressão sistólica na 
prova escrita e na frequência cardíaca na gincana. Os maiores valores dos 
parâmetros fisiológicos foram verificados nas fases que antecederam a 
aplicação do estressor, que voltaram aos valores basais após sua finalização. 
Nesse sentido, podemos sugerir que o enfrentamento de estressores leva a 
mudanças internas que tem como objetivo adaptar o indivíduo a essas situações. 
 
Palavras-chave: Estresse. Resposta cardiovascular. Estudantes. Graduação. 

TITLE: Evaluation of Cardiovascular Response to Psychosocial Stress in 

Undergraduate Students of Biomedicine Course 

Abstract 

 

Stress is one of the most common problems faced by humans, being one of the 
factors responsible for changes in the health and well-being of individuals. Its 
study has been dominated by the clinical perspective, as a psychophysiological 
phenomenon resulting from the individual perception of mismatches between the 
demands of the environment and the individual's ability to respond. Students' 
entry into the university can put them in contact with specific stressors, such as 
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content assessments, the amount of material to be studied, the demands 
associated with the various activities to be developed, among others. This study 
investigated the cardiovascular response of male students of the basic level of 
the Biomedicine Course of the Federal University of Rio Grande do Norte during 
exposure to two types of content evaluation: writing and scavenger hunt. The 
values of systolic and diastolic blood pressure and heart rate before and after the 
evaluative activities (baseline, pretest, posttest and recovery) were evaluated. 
There was a significant variation in systolic pressure in the written test and heart 
rate in the gymkhana. The highest values of physiological parameters were 
verified in the phases prior to the application of the stressor, which returned to 
basal values after its completion. In this sense, we can suggest that coping with 
stressors leads to internal changes that aim to adapt the individual to these 
situations. 

 
 
Keywords: Stress. Cardiovascular response. Students. University graduate. 
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TÍTULO: Envelhecimento e população indígena: perspectivas da assistência à 

saúde 

Resumo 

Objetivo: identificar na literatura os aspectos que caracterizam a atenção ao 
indígena idoso no serviço de saúde. Metodologia: estudo do tipo revisão 
integrativa da literatura cujo propósito é responder a questão norteadora: “quais 
as evidências da literatura acerca da atenção à saúde do indígena idoso nos 
serviços de saúde?”. Através das bases de dados: Literatura Latino-Americana 
e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Sistema Online de Busca e 
Análise de LiteraturaMédica (MEDLINE). Após o cruzamento “população 
indígena AND idoso”, identificou-se 104 artigos nessa busca inicial; mas, ao 
submetê-los aos critérios de inclusão e exclusão: texto completo, disponível, em 
língua portuguesa, e em qualquer data, obteve-se um total de quatro artigos para 
compor a amostra final. Resultados: nos quatro estudos analisados, 
observaram-se serem realizados junto a indígenas idosos da etnia Kaingang, 
sendo que, dois desses apresentaram a hipertensão arterial e as doenças 
pulmonares, como as principais. Outro deles, ressaltou a importância da Atenção 
Primária para a atenção à saúde do indígena idoso e, os outros três, apontaram 
as dificuldades de acesso dos idosos aos serviços de saúde. Conclusão: 
observou-se a necessidade de estudos com uma maior população indígena que 
envelhece, e de outros grupos étnicos que vivem no Brasil, pois, seus resultados 
serão fundamentais para embasar a assistência e organização dos serviços de 
saúde, que atendem a população indígena idosa. 
 
Palavras-chave: Saúde da população indígena; População indígena; Pessoa 

idosa. 

TITLE: Aging and the indigenous population: health care perspectives 

Abstract 

Objective: To identify in the literature the aspects that characterize the care of 
indigenous elderly in the health service. Methods: an integrative literature review 
study whose purpose is to answer the guiding question: “what is the evidence in 
the literature about the health care of indigenous elderly in health services?”. 
Through the databases: Latin American and Caribbean Health Sciences 
Literature (LILACS) and Online Medical Literature Search and Analysis System 
(MEDLINE). After crossing “elderly AND indigenous population”, 104 articles 
were identified in this initial search; However, by submitting them to the inclusion 
and exclusion criteria: full text, available in Portuguese, and at any given date, a 
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total of four articles were obtained to compose the final sample. Results: in the 
four studies analyzed, they were observed to be performed with indigenous 
elderly of Kaingang ethnicity, and two of these presented arterial hypertension 
and pulmonary diseases as the main ones. Another of them stressed the 
importance of Primary Care for the health care of the elderly indigenous and the 
other three pointed to the difficulties of access of the elderly to health services. 
Conclusion: there was a need for studies with a larger aging indigenous 
population, and other ethnic groups living in Brazil, as their results will be 
fundamental to support the assistance and organization of health services, which 
serve the elderly indigenous population. 
 
Keywords: Health of indigenous people; Indigenous population; Aged. 
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TÍTULO: EFEITO DA FOTOBIOMODULAÇÃO NA ATIVIDADE 

PROLIFERATIVA E VIABILIDADE DE CÉLULAS PRÉ-OSTEOBLÁSTICAS 

CULTIVADAS SOBRE ARCABOUÇOS DE QUITOSANA 

Resumo 

 

A fotobioestimulação tem mostrado resultados satisfatórios tanto em nível celular 
quanto tecidual, o que aumenta o interesse pela pesquisa do laser como 
adjuvante em vários experimentos in vitro, com destaque na engenharia tecidual. 
Este estudo avaliou o efeito do LBI (660nm; potência 30mW; doses de 1 e 
4J/cm²) na proliferação de células pré-osteoblásticas (MC3T3-E1) cultivadas 
sobre filmes de quitosana produzidos pela técnica de evaporação do solvente. 
Para isso, as células foram cultivadas nos arcabouços e dividas em três grupos 
experimentais (L0 – não irradiado; L1 – irradiado com 1J/cm²; L4 – irradiado com 
4J/cm²). A proliferação celular foi avaliada pelo ensaio de Alamar Blue nos 
intervalos de 24, 48 e 72 h e a viabilidade celular analisada pelo ensaio de 
Live/Dead e Anexina-PI. Os resultados mostraram que o LBI apenas a dose de 
4J/cm² exibiu efeitos biológicos significativos no intervalo de 24h para a 
proliferação celular. Ainda, foi encontrado que a dose de 4J/cm² aumenta a 
viabilidade celular, caracterizando um efeito importante sobre a morte celular. 
Conclui-se a utilização do laser de baixa intensidade como um indutor e 
modulador de crescimento celular in vitro é sugerido como uma ferramenta em 
sistemas de cultivo na engenharia de tecidos, e que nos parâmetros estudados 
neste trabalho promoveu efeitos bioestimulatórios quando aplicada nas células 
cultivadas sobre este arcabouço, sobretudo na dose de 4J/cm². 

 
 
Palavras-chave: Laser de baixa intensidade; engenharia de tecidos; 

biomateriais; MC3T3 

TITLE: EFFECT OF PHOTOBIOMODULATION ON PROLIFERATIVE ACTIVITY 

AND VIABILITY OF CULTIVATED PREOSTEBLASTIC CELLS ON CHITOSAN 

SCAFFOLDS 

Abstract 
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Photobiostimulation has shown satisfactory results at both cellular and tissue 
levels, increasing interest in laser research as adjuvant in several in vitro 
experiments, especially in tissue engineering. This study evaluated the effect of 
LLL (660nm; power 30mW; doses of 1 and 4J/cm²) on the proliferation of cultured 
pre-osteoblastic cells (MC3T3-E1) on chitosan films produced by solvent 
evaporation technique. For this, the cells were cultured in the scaffolds and 
divided into three experimental groups (L0 - not irradiated; L1 - irradiated with 
1J/cm²; L4 - irradiated with 4J/cm²). Cell proliferation was assessed by the Alamar 
Blue assay at 24, 48 and 72h and cell viability analyzed by the Live / Dead and 
Annexin-PI assay. The results showed that LLL only at 4J/cm² exhibited 
significant biological effects in the 24h range for cell proliferation. Furthermore, it 
was found that the 4J/cm² dose increases cell viability, characterizing an 
important effect on cell death. It is concluded that the use of low level laser as an 
in vitro cell growth inducer and modulator is suggested as a tool in culture 
systems in tissue engineering, and that the parameters studied in this work 
promoted biostimulatory effects when applied to cultured cells on this scaffold, 
especially at the dose of 4J/cm². 

 
 
Keywords: Low-level laser; tissue engineering; biomaterials; MC3T3 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 614 

 

CÓDIGO: SB0652 

AUTOR: BYANCA RODRIGUES CARNEIRO 

CO-AUTOR: ANA GABRIELLA COSTA LEMOS DA SILVA 

CO-AUTOR: LORENA THALIA PEREIRA DA SILVA 

CO-AUTOR: ROBERTO DIMENSTEIN 

ORIENTADOR: KARLA DANIELLY DA SILVA RIBEIRO RODRIGUES 

 

 

TÍTULO: Influência do estado nutricional em vitamina A e vitamina E na 

composição do leite materno no seguimento da lactação 

Resumo 

Durante a lactação, as mulheres apresentam maiores necessidades nutricionais 
devido o fornecimento de nutrientes para o leite materno, principalmente as 
vitaminas A e E. Assim, o objetivo do presentes estudo foi avaliar a influência do 
estado nutricional em vitamina A e E na concentração de retinol e alfa-tocoferol 
do leite materno. Estudo transversal observacional, aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) e composto 
por 200 lactantes recrutadas no ambulatório de pediatria do HUOL. As coletas 
biológicas e de informações maternas ocorreram entre 120-180 dias pós-parto. 
Retinol e alfa-tocoferol foram analisados por Cromatografia Líquida de Alta 
Eficiência (CLAE). Correlações entre as variáveis foram realizadas em software 
estatístico. Diferenças foram consideradas significativas quando p < 0,05. As 
concentrações médias de retinol e alfa-tocoferol séricos foram 46,2 (9,9) e 
1246,0 (313,9) µg/dL, respectivamente. No leite obteve-se 44,0 (17,2) µg/dL para 
retinol e 350,0 (161,7) µg/dL para alfa-tocoferol. Observou-se correlação positiva 
fraca entre as concentrações de retinol (r = 0,192, p = 0,007) e para o alfa-
tocoferol não (p > 0,05). Uma lactante apresentou nível sérico indicativo de 
deficiência de vitamina A (0,5%) e nenhuma apresentou deficiência de vitamina 
E. Assim, é importante estimular um adequado estado nutricional em vitaminas, 
para garantir uma adequada composição do leite materno para suprir as 
necessidades do lactente. 
 
Palavras-chave: Retinol. Alfa-tocoferol. Lactantes. 

TITLE: Influence of nutritional status on vitamin A and vitamin E on breast milk 

composition following lactation 

Abstract 

During a lactation, such as bladders, nutritional nutrition massages for breast 
milk, especially vitamins A and E. Thus, the aim of the present study was to 
evaluate the influence of nutritional status on vitamin A and E on retinol and 
alpha-tocopherol concentration in breast milk. Observational cross-sectional 
study, approved by the Research Ethics Committee of the Onofre Lopes 
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University Hospital (HUOL) and composed of 200 lactating women recruited at 
the HUOL pediatric outpatient clinic. Biological and maternal information were 
collected between 120-180 days postpartum. Retinol and alpha-tocopherol were 
analyzed by High Performance Liquid Chromatography (HPLC). Correlations 
between variables were performed using statistical software. Differences were 
considered significant when p <0,05. Mean serum retinol and alpha-tocopherol 
concentrations were 46,2 (9,9) and 1246,0 (313,9) µg/dL, respectively. In milk, 
44,0 (17,2) µg/dL for retinol and 350,0 (161,7) µg/dL for alpha-tocopherol were 
obtained. A weak positive correlation was observed between retinol 
concentrations (r = 0, 192, p = 0,007) and for alpha-tocopherol not (p> 0,05). The 
lactating mother presented serum level indicating vitamin A deficiency (0.5%) and 
none presented vitamin E deficiency. Thus, it is important to stimulate adequate 
nutritional status in vitamins to ensure adequate composition of breast milk to 
meet the needs of the infant. 
 
Keywords: Retinol. Alpha tocopherol. Lactants. 
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TÍTULO: Avaliação do Potencial Genotóxico da Hidroxiapatita em Zebrafish ( 

Danio rerio ) 

Resumo 

Com o avanço da tecnologia na área médica e dos conhecimentos em relação a 
morfofisiologia do corpo humano, pesquisadores têm investigado o potencial de 
biomateriais compatíveis para a incorporação no organismo. Uma vez que 
estudos demonstraram que a utilização da hidroxiapatita na forma particulada 
tem causado problemas como a perda de partículas, podendo interagir com 
outras células e circular pelo organismo, o presente estudo teve como objetivo 
analisar o comportamento deste biomaterial quando exposto à células da 
linhagem CHO-K1 e embriões de Zebrafish. Apesar da proposta inicial não ter 
sido desenvolvida, pois o grupo está a espera da chegada do material, o que 
resultou no atraso do andamento dos experimentos, atividades adjacentes foram 
realizadas. Espera-se que com a chegada de novos materiais se possa exercer 
o planejamento e experimentos necessários para se alcançar o objetivo do 
projeto. 
 
Palavras-chave: hidroxiapatita; genotoxicidade; embriotoxicidade. 

TITLE: Evaluation of the genotoxic potential of hydroxyapatite in Zebrafish (Danio 

Rerio) 

Abstract 

With the advancement of medical technology and knowledge regarding the 
morphophysiology of the human body, researchers have investigated the 
potential of compatible biomaterials for incorporation into the body. Since studies 
have shown that the use of hydroxyapatite in particulate form has caused 
problems such as particle loss and may interact with other cells and circulate 
throughout the body, the present study aimed to analyze the behavior of this 
biomaterial when exposed to CHO-K1 cells and Zebrafish embryos. Although the 
initial proposal was not developed, as the group is waiting for the arrival of the 
material, which resulted in the delayed progress of the experiments, adjacent 
activities were performed. It is hoped that with the arrival of new materials the 
necessary planning and experiments to achieve the project objective can be 
exercised. 
 
Keywords: hydroxyapatite; genotoxicity; embryotoxicity. 
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TÍTULO: Triagem Toxicológica: Determinação de aflatoxina B em amostras de 

ração destinadas à alimentação de pássaros. 

Resumo 

   As aflatoxinas são metabólitos secundários tóxicos produzidos por fungos, 
especialmente, do gênero Aspergillus, os quais contaminam com maior 
frequência as culturas de grãos, sendo estes destinados ao consumo humano, 
como também, para a produção de ração animal. A ingesta de alimentos 
contaminados com aflatoxinas pode acarretar na manifestação de doenças e, 
inclusive, desenvolver efeitos mutagênicos e carcinogênicos. Por essa razão, 
ciente dos danos toxicológicos que as aflatoxinas podem desencadear, o 
presente estudo teve como objetivo analisar rações para pássaros, 
comercializadas no município de Natal/RN, quanto à presença de aflatoxina B1, 
utilizando como metodologia a cromatografia em camada delgada. A técnica 
mostrou-se eficaz, e os resultados apontam que as amostras analisadas não 
apresentaram contaminação por aflatoxinas B1. 

 
Palavras-chave: Aflatoxina B1; Ração de pássaro; Contaminação. 

TITLE: Toxicological screening: Determination of aflatoxin B in bird food. 

Abstract 

   Aflatoxins are toxic secondary metabolites produced by fungi, especially, of the 
genus Aspergillus, which most often contaminate grain crops, which are intended 
for human consumption as well as for animal feed production. Ingestion of 
aflatoxin contaminated foods may lead to disease manifestations and even 
develop mutagenic and carcinogenic effects. For this reason, aware of the 
physiological demage that aflatoxins can trigger, the aim of this study is to 
analyze bird feed, commercialized in Natal/RN, regarding the presence of 
aflatoxin B1, using thin layer chromatography. The technique proved to be 
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effective, and the results show that the analyzed samples did not show positive 
results to aflatoxin B1. 

 
Keywords: Aflatoxin B1; Bird Food; Contamination. 
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TÍTULO: Preparação de nanopartículas híbridas lipídica–polimérica auto-

associadas revestidas com BSA 

Resumo 

 

Nanopartículas à base de polímeros e lipídios (NPH) têm sido amplamente 
utilizadas como nanotransportadores devido às suas grandes vantagens em 
biodegradabilidade e biocompatibilidade. O objetivo do estudo é otimizar uma 
NPH, utilizando o colesterol e PLGA como matriz lipídica-polimérica e 
funcionalizar com BSA para formar um sistema mais estável e homogêneo para 
incorporação de fármacos. Na preparação das NPH foi utilizado o método de 
nanoprecipitação. Avaliou-se as NPH com e sem BSA. As NLS foram avaliadas 
pelo tamanho de partícula, índice de polidispersão (IPD), o potencial zeta (PZ) e 
pH. Em uma determinada faixa de concentração, as NPH obtiveram tamanho de 
163,3 ± 0,3 nm, com PDI de 0,1 ± 0,00 nm, PZ de -29,3 mV e pH de 4,21. O 
potencial zeta para todas as amostras foi negativo variando de -29 a -37 mV e o 
pH aumentou com o aumento da concentração de BSA na formulação. O 
presente estudo permitiu selecionar as melhores condições para obter, a partir 
do colesterol e PLGA, NPH revestidas com BSA avaliando tamanho, pH e PZ, 
obtendo partículas pequenas (raio inferior a 200nm) e distribuição uniforme (PDI 
≤ 0,2).As nanopartículasse mantiveram estáveis por 6 semanas. 

 
 
Palavras-chave: NPH; BSA; Nanoprecipitação; Colesterol. 

TITLE: Preparation of lipid–polymer hybrid nanoparticles BSA-coated self-

assembly 

Abstract 

 

Polymer and lipid based nanoparticles (NPH) have been widely used as 
nanocarriers due to their great advantages in biodegradability and 
biocompatibility. The aim of the study is to optimize a PHN using cholesterol and 
PLGA as a polymeric lipid matrix and functionalize with BSA to form a more stable 
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and homogeneous drug incorporation system. In the preparation of PHN the 
nanoprecipitation method was used. NPH with and without BSA was evaluated. 
The NLS were evaluated by particle size, polydispersion index (IPD), zeta 
potential (PZ) and pH. In a given concentration range, the PHN were 163.3 ± 0.3 
nm in size, with a PDI of 0.1 ± 0.00 nm, PZ of -29.3 mV and a pH of 4.21. The 
zeta potential for all samples was negative ranging from -29 to -37 mV and the 
pH increased with increasing concentration of BSA in the formulation. The 
present study allowed the selection of the best conditions to obtain, from 
cholesterol and PLGA, BSA-coated NPH, evaluating size, pH and PZ, obtaining 
small particles (radius less than 200nm) and uniform distribution (PDI ≤ 0.2). 
nanoparticles remained stable for 6 weeks. 

 
 
Keywords: NPH; BSA; Nanoprecipitation; Cholesterol. 
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TÍTULO: Obtenção, caracterização e avaliação da atividade antifúngica de filmes 

poliméricos de quitosana com óleo de copaíba 

Resumo 

Copaifera multijuga Hayne é uma espécie típica do Brasil conhecida por produzir 
o óleo-resina de copaíba e sua ampla utilização pela medicina popular devido 
suas diversas propriedades farmacológicas. Quitosana é um polímero de grande 
interesse na área farmacêutica pela sua biocompatibilidade, propriedades 
filmogênicas e bioadesivas, o que permite seu uso pela via tópica. Foram 
utilizados dois métodos de obtenção do filme, a incorporação direta do óleo na 
matriz polimérica e um sistema nanoemulsionado, bem como foi realizada a 
análise das interações entre o óleo e a rede polimérica por técnicas de 
espectroscopia de infravermelho e termogravimetria. O filme polimérico de 
quitosana com óleo de copaíba pode se tornar uma alternativa terapêutica para 
tratamentos de injúrias da pele, dessa forma, avaliou-se sua atividade 
antifúngica frente a cepas de Candida spp. 
 
Palavras-chave: Óleo de Copaíba; Sistema nanoemulsionado; Quitosana 

TITLE: Obtaining, characterization and evaluation of antifungal activity of copaiba 

oil chitosan films 

Abstract 

Copaifera multijuga Hayne is a typical species from Brazil known for producing 
copaiba oil-resin and its wide use in folk medicine due to its various 
pharmacological properties. Chitosan is a polymer of great interest in the 
pharmaceutical area for its biocompatibility, filmogenic and bioadhesive 
properties, which allows its use by the topical route. Two methods of obtaining 
the film were used, the direct incorporation of the oil in the polymeric matrix and 
a nanoemulsion system, as well as the analysis of the interactions between the 
oil and the polymer network by infrared spectroscopy and thermogravimetry 
techniques. The chitosan film with copaiba oil may become a therapeutic 
alternative for skin injury treatments, thus, its antifungal activity against strains of 
Candida spp. 
 
Keywords: Copaiba oil; Nanoemulsion system; Chitosan. 
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TÍTULO: Correlação entre o perfil de sono e o cortisol salivar ao despertar em 

universitários com Depressão maior 

Resumo 

 

Uma das principais causas de piora da qualidade de vida é o Transtorno 
Depressivo Maior (TDM), que atinge aspectos fisiológicos e psicossociais dos 
indivíduos afetados. A alteração do estado emocional do paciente com 
depressão sugere forte influência de reguladores fisiológicos relacionados à 
resposta ao estresse, principalmente os hormonais, como o cortisol. Além disso, 
o sono também é mediado pelos níveis de cortisol e sofre alterações em sua 
qualidade em paciente com TDM. Assim, este estudo objetivou avaliar a 
correlação entre o cortisol salivar ao despertar (CAR) e a qualidade do sono em 
universitários, comparando indivíduos com TDM e saudáveis. Ele é um caso-
controle que usou uma amostra de 45 estudantes da UFRN, de ambos os sexos, 
com idades entre 18 e 35 anos. O diagnóstico das condições mentais dos 
participantes foi avaliado por meio de uma entrevista clínica estruturada e de 
escalas de avaliação da depressão. Apesar dos pacientes com TDM 
apresentarem a resposta do CAR maior que os voluntários saudáveis, não foi 
encontrada correlação significativa entre CAR e a pontuação da PSQI, tanto para 
o grupo caso quanto para o controle. Tendo em vista a ampla literatura que relata 
a ligação entre depressão, sono e cortisol, a ausência da correlação em nosso 
resultado pode ter sido afetado pelo tamanho da amostra e pelo uso de apenas 
um questionário de avaliação do sono, evidenciando a importância de estudos 
futuros, com uma maior amostra. 

 
 
Palavras-chave: Qualidade do sono; cortisol salivar; Transtorno Depressivo 

Maior 

TITLE: Correlation between sleep profile and salivary cortisol on awakening in 

college students with Major Depression 

Abstract 

One of the main causes of worsening quality of life is Major Depressive Disorder 
(MDD), which affects physiological and psychosocial aspects of affected 
individuals. The change in the emotional state of the depressed patient suggests 
a strong influence of physiological regulators related to stress response, 
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especially hormonal ones, such as cortisol. In addition, sleep is also mediated by 
cortisol levels and changes in its quality in patients with MDD. Thus, this study 
aimed to evaluate the correlation between awakening salivary cortisol (CAR) and 
sleep quality in college students, comparing individuals with MDD and healthy 
subjects. He is a control case who used a sample of 45 UFRN students, male 
and female, aged 18-35. The diagnosis of participants' mental conditions was 
assessed through a structured clinical interview and depression rating scales. 
Although patients with MDD had a higher CAR response than healthy volunteers, 
no significant correlation was found between CAR and PSQI score for both the 
case and control groups. Given the extensive literature reporting the link between 
depression, sleep and cortisol, the lack of correlation in our outcome may have 
been affected by sample size and the use of only one sleep assessment 
questionnaire, highlighting the importance of future studies, with a larger sample. 
 
Keywords: Sleep quality; salivary cortisol; Major Depressive Disorder 
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TÍTULO: Selaginella convoluta: aplicação do extrato aquoso e estudo da 

ocorrência do alcaloide anabasina 

Resumo 

Das espécies pertencentes a grande família Selaginellaceae, Selaginella 
convoluta é a única de ocorrência em ambiente semi-árido sendo endêmica em 
região de Caatinga. Apresentando diferenciais metabólicos que a tornam 
interessantes do ponto de vista molecular, esta espécie ganha evidência 
principalmente pela ocorrência de classes moleculares tais como alcaloides e 
compostos fenólicos que são reportados como possuidores das mais diversas 
atividades biológicas e são de grande interesse para a indústria farmacêutica em 
doenças de grande importância na atualidade. S. convoluta, denominada 
popularmente por mão-fechada, é usada em âmbito popular em enfermidades 
relacionadas ao trato geniturinário feminino, como amenorreia e infertilidade, no 
entanto, o gênero apresenta uma versatilidade enorme na produção de 
compostos e atividades já reportadas na literatura. Neste plano de trabalho, o 
foco foi direcionado a execução de experimentos para a obtenção e posterior 
aplicação do extrato aquoso de S. convoluta em uma formulação farmacêutica 
com ação sobre o parasita Trichomonas vaginalis, e também no isolamento do 
alcaloide anabasina das partes aéreas da espécie Nicotiana glauca para 
produção de um padrão analítico que auxilie nos estudos da ocorrência deste 
alcaloide em S. convoluta, sendo o relato inédito em espécies do gênero e do 
grande grupo das pteridófitas. 
 
Palavras-chave: Selaginella convoluta; Alcaloides; Fitoquímica; Metabolismo 

vegetal 

TITLE: Selaginella convoluta: aqueous extract aplication and study of the 

occurrence of anabasine alkaloid 

Abstract 

From the species belonging to the large family Selaginellaceae, Selaginella 
convoluta is the only one that occurs in a semi-arid environment and is endemic 
in Caatinga region. Presenting metabolic differentials that make it molecularly 
interesting, this species is evidenced mainly by the occurrence of molecular 
classes such as alkaloids and phenolic compounds that are reported to possess 
the most diverse biological activities and are of great interest to the 
pharmaceutical industry in diseases of great importance today. S. convoluta, 
popularly called mão-fechada, is widely used in diseases related to the female 
genitourinary tract, such as amenorrhea and infertility, however, the genre has 
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enormous versatility in the production of compounds and activities already 
reported in the literature. In this work plan, the focus was directed to the execution 
of experiments for obtaining and subsequent application of aqueous extract of S. 
convoluta in a pharmaceutical formulation with action on the parasite 
Trichomonas vaginalis, and also the isolation of anabasine alkaloid from the 
aerial parts of the species. Nicotiana glauca for the production of an analytical 
pattern that helps in the study of the occurrence of this alkaloid in S. convoluta, 
being the unpublished report in species of the genus and the large group of 
pteridophytes. 
 
Keywords: Selaginella convoluta; Alkaloids; Phytochemistry; Plant metabolism 
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TÍTULO: Reflexão sobre a construção simbólica no espetáculo Um abraço 

afrobrasileiro do grupo parafolclórico da UFRN 

Resumo 

Com quase 30 anos de existência, o Grupo Parafolclórico da UFRN vem 
trabalhando o reavivamento e preservação da cultura popular através da dança. 
A partir desta ideia, alicerçado na metodologia fenomenológica, a qual apresenta 
o mundo vivido como fonte primordial de conhecimento, na presente pesquisa 
desenvolve-se uma reflexão acerca da construção cultural e simbólica presente 
nos espetáculos produzidos pelo grupo, bem como sua importância no cenário 
regional e nacional e na ampliação do olhar sobre as manifestações culturais no 
âmbito da Educação Física. 
 
Palavras-chave: Símbolo; cultura; Educação Física; grupo parafolclórico; afro-

brasil. 

TITLE: A REFLECTION ON SYMBOLIC AND CULTURAL CONSTRUCTION IN 

THE GRUPO PARAFOLCLÓRICO DA UFRN 

Abstract 

With almost 30 years of existence, the UFRN Parafolcloric Group has been 
working to revive and preserve popular culture through dance. From this idea, 
based on the phenomenological methodology, which presents the lived world as 
a primordial source of knowledge, this research develops a reflection about the 
cultural and symbolic construction present in the shows produced by the group, 
as well as its importance in the regional scenario. and national and in the 
broadening of the look on the cultural manifestations in the scope of the Physical 
Education. 
 
Keywords: Symbol; culture; Physical Educatio; parafolchloric group; Afro-Brazil. 
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TÍTULO: ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS NO RIO GRANDE DO 

NORTE: LEVANTAMENTO TÓXICO-EPIDEMIOLÓGICO NO PERÍODO DE 

2010 A 2017. 

Resumo 

 

Introdução: A atuação do veneno ocorre em sítios específicos de canais de 
sódio, desencadeando despolarização das membranas das células excitáveis e 
liberação de catecolaminas e acetilcolina que irão atuar no organismo. A 
gravidade depende da quantidade de veneno injetada, toxicidade, tamanho e 
espécie, entre outros. Objetivo: Investigar a tóxico-epidemiologia e o fluxo de 
informação de notificação de acidentes por escorpião no Brasil e, mais 
detalhadamente, no Estado do Rio Grande do Norte. Metodologia: Realizado um 
levantamento epidemiológico entre os anos de 2010 a 2017, através dos 
relatórios anuais do SINITOX e SINAN, no que se refere à zona, faixa etária e 
sexo, em níveis de Brasil, Nordeste e Rio Grande do Norte. Resultados: A zona 
com maior incidência é a zona urbana. A faixa etária de maior risco foi entre 20 
e 49 anos. O sexo feminino é o mais atingido. Entre Março a Agosto teve maior 
incidência por está relacionado com a alta umidade e período chuvoso, pois 
escorpiões gostam da umidade. Conclusão: Os dados do presente estudo 
corroboram com os dados de outros estudos no Brasil, com apenas uma 
diferença em relação à faixa etária mais prevalente, que neste estudo foi de 20-
49 anos de idade. Erradicar esses animais não é a melhor solução, mas sim, 
fazer um controle da população dos escorpiões, delimitando espaços na 
natureza, já que o animal é importante dentro do ciclo biológico. 

 
 
Palavras-chave: Acidentes com Escorpiões, Escorpião, Escorpionismo, Tityus 

serrulatus. 

TITLE: ACCIDENTS WITH POISONOUS ANIMALS IN RIO GRANDE DO 

NORTE: TOXIC-EPIDEMIOLOGICAL SURVEY FROM 2010 TO 2017. 

Abstract 
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Introduction: Poisoning occurs at specific sodium channel sites, triggering 
depolarization of excitable cell membranes and release of catecholamine and 
acetylcholine that will act on the body. Severity depends on the amount of poison 
injected, toxicity, size and species, among others. Objective: To investigate the 
toxic epidemiology and scorpion accident reporting information flow in Brazil and 
in more detail in the state of Rio Grande do Norte. Methodology: An 
epidemiological survey was conducted between 2010 and 2017, through annual 
reports from SINITOX and SINAN, regarding the zone, age group and gender, in 
levels of Brazil, Northeast and Rio Grande do Norte. Results: The area with the 
highest incidence is the urban area. The age group most at risk was between 20 
and 49 years. The female is the hardest hit. From March to August had higher 
incidence because it is related to the high humidity and rainy season, because 
scorpions like the humidity. Conclusion: The data from the present study 
corroborate the data from other studies in Brazil, with only one difference in 
relation to the most prevalent age group, which in this study was 20-49 years old. 
Eradicating these animals is not the best solution, but controlling the population 
of scorpions, delimiting spaces in nature, since the animal is important within the 
biological cycle. 
 
Keywords: Accidents with Scorpions, Scorpion, Scorpionism, Tityus serrulatus. 
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TÍTULO: Isolamento e purificação de droga psicotrópica. 

Resumo 

O aumento do consumo de ecstasy e do tráfico de drogas demanda  a 
elaboração de novas metodologias de isolamento e purificação que possam 
auxiliar na caracterização elucidação de amostras de futuras apreensões. Este 
estudo, por meio de parceria firmada entre a UFRN e a PF/RN, propôs o 
isolamento e a caracterização de derivados anfetamínicos a partir de amostras 
apreendidas no estado, com o intuito de contribuir com a obtenção de substância 
que poderá ser utilizada em análises de perícia para identificação em material 
apreendido além de permitir o desenvolvimento de metodologia analítica para 
quantificação destes compostos. O trabalho apresenta a comparação entre 
metodologias de isolamento por coluna clássica e o desenvolvimento de um 
método analítico seletivo para determinação de MDMA, utilizando CG-MS. O 
isolamento foi realizado em coluna contendo Sephadex® LH-20, e em coluna 
com Sílica Gel 60 (0.063-0.200 mm). A cromatografia por exclusão demonstrou-
se eficiente no processo de purificação da MDMA apreendido com um 
rendimento em torno de 5% e pureza de 100%. A identificação foi realizada 
através da comparação com os espectros de massas de bibliotecas e por tempo 
de retenção. Desta forma, este estudo permite a utilização do MDMA como 
padrão analítico em metodologia de quantificação e identificação pela PF-RN 
além de possibilitar o desenvolvimento de novos estudos como o escalonamento 
do processo ou aumento de rendimento 
 
Palavras-chave: MDMA. Ecstasy. Isolamento. exclusão.fase normal. CG-MS. 

TITLE: Isolation and purification of psychotropic drug. 

Abstract 

The increase in ecstasy consumption and drug trafficking demands the 
elaboration of new isolation and purification methodologies that may help in the 
characterization and elucidation of samples of future seizures. This study, 
through a partnership between UFRN and PF/RN, proposed the isolation and 
characterization of amphetamine derivatives from samples seized in the state, in 
order to contribute to obtain a substance that can be used in analyzes. of 
expertise for identification in seized material besides allowing the development of 
analytical methodology for quantification of these compounds. The paper 
presents the comparison between classical column isolation methodologies and 
the development of a selective analytical method for MDMA determination using 
CG-MS. Isolation was performed on a column containing Sephadex® LH-20, and 
on a column with Silica Gel 60 (0.063-0.200 mm). Exclusion chromatography 
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proved efficient in the purification process of MDMA seized with a yield of about 
5% and 100% purity. Identification was performed by comparison with library 
mass spectra and by retention time. Thus, this study allows the use of MDMA as 
analytical standard in methodology of quantification and identification by PF-RN 
and enables the development of new studies such as process scheduling or yield 
increase. 
 
Keywords: MDMA. Ecstasy. Isolation. Purification. Sephadex® LH-20. Sílica Gel 

60 
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TÍTULO: Avaliação das propriedades mecânicas e de barreira dos filmes à base 

de amido de mandioca com e sem a incorporação de agentes naturais 

Resumo 

Foram realizadas as seguintes análises em filmes feitos a partir do amido da 
mandioca com e sem a adição de resíduo liofilizado de acerola: espessura, 
umidade, solubilidade e permeabilidade ao vapor de água. Comparando os 
resultados obtidos, observou-se que os filmes elaborados com o resíduo de 
acerola apresentaram diferenças significativas apenas na solubilidade (31,59 ± 
1,14% no filme com a acerola contra 54,02 ± 8,12% no filme apenas de amido) 
e na permeabilidade ao vapor de água (3,01 ± 0,48 g mm/m2 dia kPa na melhor 
condição). Quando comparado com a literatura, os filmes elaborados 
apresentaram menor permeabilidade ao vapor de água. Desta forma, deve-se 
verificar as demais propriedades mecânicas e de indicação de pH do filme para 
avaliar a extensão das alterações que o resíduo confere ao mesmo. 
 
Palavras-chave: amido, mandioca, acerola, filme, umidade, solubilidade, 

permeabilidade 

TITLE: Evaluation of the mechanical and barrier properties of cassava starch-

based films with and without the incorporation of natural agents 

Abstract 

The following analysis were made based on films made from cassava starch with 
and without acerola freeze-dryed pomace: thickness, moisture content, water 
solubility e water vapor permeability. Comparing the obtained results, it was 
shown that the filmes made with the acerola pomace show significant differences 
only in solubility (31,59 ± 1,14% in the film made with acerola 54,02 ± 8,12% in 
the starch only film) and water vapor permeability (3,01 ± 0,48 g mm/m2 day kPa 
in the best condition). When comparing with the literature, the elaborated films 
show a smaller water vapor permeability. Thus, we must verify the rest of the 
mechanical and pH indication properties of the film to evaluate the extension of 
the changes made by the residue. 
 
Keywords: starch, cassava, acerola, film, moisture, solubility, permeability 
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TÍTULO: Suplementação de vitamina E sobre a concentração de alfa-tocoferol 

no leite materno de lactantes atendidas em maternidade pública na cidade de 

Natal/RN. 

Resumo 

O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da suplementação com vitamina E 
sobre a concentração de alfa-tocoferol no leite materno de lactantes atendidas 
em maternidade pública na cidade de Natal/RN. O estudo foi do tipo prospectivo, 
controlado, randomizado, com participação de 36 puérperas. Elas foram 
alocadas em grupos: controle (GC) sem nenhuma intervenção; suplementado 1 
(GS1) recebendo a dose de 400 UI de RRR-alfa-tocoferol e suplementado 2 
(GS2), recebendo 800 UI. A coleta ocorreu no período da manhã após jejum de 
8-12 horas e em 4 momentos: 1º(leite colostro-0hora) antes da suplementação, 
2º(leite colostro–24horas), 3º(leite de transição–7-10 dias) e 4º(leite maduro–30 
dias). A quantificação do alfa-tocoferol foi feita por cromatografia liquida de alta 
eficiência. A concentração média do alfa-tocoferol no leite materno no pós-parto 
imediato (0 hora) correspondeu a 1094,1±281µg/dL no GC, 1089,1±269µg/dL no 
GS1 e a 1093,2±217µg/dL GS2 sem diferença significativa entre eles (p>0,05), 
mostrando a homogeneidade dos grupos. As diferenças foram significativas no 
leite colostro 24 horas, entre o GC e GS1 (p<0,001), GC e GS2 (p<0,001) e GS1 
e GS2 (p=0,002). No leite de transição (7–10 dias) entre o GC e GS2 (p<0,001), 
GS1 e GS2 (p< 0,001). No leite maduro (30 dias) entre o GC e GS1 (p=0,001), 
GC e GS2 (p=0,003). Os dois protocolos de suplementação proporcionaram 
aumento da concentração de alfa-tocoferol, sendo que a dose de 800UI foi mais 
eficaz. 
 
Palavras-chave: Leite materno; Alfa-tocoferol; Vitamina E; Suplementação 

alimentar. 

TITLE: Effect of vitamin E supplementation on alphatocopherol concentration in 

the breast milk of lactating women attending a public maternity in Natal/RN 

Abstract 

The objective of the study was to evaluate the effect of maternal vitamin E 
supplementation on alphatocopherol concentration in the breast milk of lactating 
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women attending a public maternity in Natal/RN. The study was a prospective, 
controlled, randomized study, involving 36 puerperal women. Participants were 
allocated in groups: control group (CG), which did not receive intervention; 
supplemented group 1 (SG1), which received 400 UI of RRR-alpha-tocopherol 
and supplemented group 2 (SG2), which received 800 UI. The collection occurred 
in the morning after fasting for 8-12 hours and in 4 moments: 1st(colostrum milk-
0hour) before supplementation, 2nd(colostrum milk–24 hours), 3rd(transitional 
milk-7-10 days) and 4th(mature milk-30 days). Alpha-tocopherol was quantified 
by High Performance Liquid Chromatography. The mean alpha-tocopherol 
immediate postpartum (0hour) breast milk corresponds to 1094.1 ± 281µg/dL in 
CG, 1089.1 ± 269µg/dL in SG1 and 1093.2 ± 217µg/dL in SG2 without a 
significant difference between groups (p> 0.05). The difference was significant in 
the 24hour colostrum milk, between CG and SG1 (p <0.001), CG and SG2 (p 
<0.001) and SG1 and SG2 (p = 0.002). In transition milk (7-10 days) between CG 
and SG2 (p <0.001), SG1 and SG2 (p <0.001). In mature milk (30 days) between 
CG and SG1 (p=0.001), CG and SG2 (p = 0.003). The increase in alpha-
tocopherol alliance was greater in the group that received 800 UI. 
 
Keywords: Breast milk; Alpha tocopherol; Vitamin E; Food supplementation. 
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TÍTULO: ASSOCIAÇÃO DA BAIXA CIRCUNFERÊNCIA DA PANTURRILHA 

COM COMPLICAÇÕES PÓS OPERATÓRIAS EM PACIENTES COM CÂNCER 

GÁSTRICO E COLORRETAL 

Resumo 

A incidência de novos casos de câncer vem crescendo no mundo inteiro e o 
Brasil tem acompanhado essas estatísticas, estando os tumores gástricos e 
colorretais entre os dez tipos mais incidentes. Alterações no estado nutricional 
podem impactar diretamente na sobrevida e estão associadas a uma maior 
incidência de complicações pós-cirúrgicas. O presente estudo teve como 
objetivo avaliar se a circunferência da panturrilha (CP) está associada a 
complicações pós-cirúrgicas em pacientes com câncer de estômago e colorretal. 
Foi realizado um estudo prospectivo, com pacientes adultos e idosos de ambos 
os sexos, de dezembro de 2017 a dezembro de 2018. Após análise bivariada, 
nenhuma associação significativa foi encontrada entre a variável CP e a 
ocorrência de complicações pós-operatórias. Os resultados mostram que parece 
não haver associação entre baixa CP e complicações pós-operatórias em 
pacientes com câncer gástrico e colorretal submetidos a tratamento cirúrgico. 
 
Palavras-chave: Antropometria; Complicações pós-operatórias; Neoplasias 

Intestinais 

TITLE: LOW CIRCUMFERENCE ASSOCIATION WITH POST-OPERATING 

COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH GASTRIC AND COLORRETAL 

CANCER 

Abstract 

The incidence of new cases of cancer has been growing worldwide and Brazil 
has been following these statistics, being the gastric and colorectal tumors among 
the ten most incident types. Changes in nutritional status may directly impact 
survival and are associated with a higher incidence of postoperative 
complications. The present study aimed to evaluate whether calf circumference 
(WC) is associated with postoperative complications in patients with stomach and 
colorectal cancer. A prospective study was conducted with adult and elderly male 
and female patients from December 2017 to December 2018. After bivariate 
analysis, no significant association was found between the variable CP and the 
occurrence of postoperative complications. The results show that there seems to 
be no association between low CP and postoperative complications in patients 
with gastric and colorectal cancer undergoing surgical treatment. 
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Keywords: Anthropometry; Postoperative complications; Intestinal Neoplasms 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 636 

 

CÓDIGO: SB0687 

AUTOR: JESSICA BATISTA DA SILVA 

ORIENTADOR: KARLA MORGANNA PEREIRA PINTO DE MENDONCA 

 

 

TÍTULO: IMPACTO DAS INTERVENÇÕES EDUCATIVAS NO CONTROLE 

CLÍNICO DE CRIANÇAS COM ASMA 

Resumo 

Introdução: A asma é uma doença inflamatória crônica, caracterizada pela 
limitação reversível ao fluxo aéreo e hiperresponsividade das vias aéreas 
inferiores As atividades educativas são consideradas estratégias importantes 
para o manejo da asma. Objetivo: Avaliar os impactos das intervenções 
educativas em crianças asmáticas. Métodos: Trata-se de um estudo 
observacional, de caráter transversal. A amostra foi composta por crianças e 
adolescentes com diagnóstico clínico de asma de acordo com a Global Initiative 
for Asthma, com idade entre 7 e 12 anos. A coleta de dados foi realizada 
utilizando questionários de controle clínico e avaliação da função pulmonar. Para 
avaliação do controle foi utilizado o questionário Childhood Asthma Control Test 
(c-ACT). Para a avaliação da função pulmonar foi utilizado o espirômetro portátil 
digital KOKO®. A divisão dos dados foi realizada pelo teste de normalidade 
Shapiro-Wilk, a comparação de medidas realizada através do teste t-pareado e 
a análise dos dados através do software SPSS 20.0. Resultados: A amostra foi 
composta por 13 crianças, sendo a maioria do sexo masculino (92,3%), com 
média de idade de 10,3±1,6 anos, 46,2% e 38,5% apresentaram asma 
parcialmente controlada e descontrolada, respectivamente. Em relação à 
severidade, 61,6% apresentaram asma moderada ou grave. Conclusão: A 
intervenção educativa não foi capaz de gerar um aumento estatisticamente 
significativo no controle clínico da asma nas crianças participantes do estudo. 
 
Palavras-chave: Asma; Crianças; adolescentes; Intervenção educativa 

TITLE: IMPACT OF EDUCATIONAL INTERVENTIONS ON CLINICAL 

CONTROL OF CHILDREN WITH ASTHMA 

Abstract 

Introduction: Asthma is a chronic inflammatory disease characterized by 
reversible airflow limitation and lower airway hyperresponsiveness. Educational 
activities are considered important strategies for the management of asthma. 
Objective: To evaluate the impacts of educational interventions on asthmatic 
children. Methods: This is an observational, cross-sectional study. The sample 
consisted of children and adolescents with clinical diagnosis of asthma according 
to the Global Initiative for Asthma, aged 7 to 12 years. Data collection was 
performed using clinical control questionnaires and pulmonary function 
assessment. For control evaluation, the Childhood Asthma Control Test (c-ACT) 
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questionnaire was used. For the evaluation of pulmonary function, the KOKO® 
portable digital spirometer was used. Data were divided by the Shapiro-Wilk 
normality test, the comparison of measurements using the paired t-test and data 
analysis using the SPSS 20.0 software. Results: The sample consisted of 13 
children, most of them male (92.3%), with a mean age of 10.3 ± 1.6 years, 46.2% 
and 38.5% presented partially controlled asthma. and uncontrolled, respectively. 
Regarding severity, 61.6% had moderate or severe asthma. Conclusion: The 
educational intervention was not able to generate a statistically significant 
increase in clinical asthma control in the children participating in the study. 
 
Keywords: Asthma; Children; Teenagers; Educational intervention 
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TÍTULO: Genotoxicidade ambiental de produtos oriundos da queima de 

biomassa 

Resumo 

O reteno (RET) é um hidrocarboneto policíclico aromático (HPA) liberado na 
queima de biomassa e usado como biomarcador da combustão de madeira de 
coníferas no ambiente aéreo. Embora não seja considerado como um dos HPAs 
prioritários e não esteja incluído nas avaliações de risco pela Agência de 
Proteção Ambiental dos EUA (US-EPA), os poucos estudos que existem com o 
reteno, indicam que o mesmo é capaz de gerar estresse oxidativo causando 
citotoxicidade. A fim de contribuir para o esclarecimento de sua função, o 
presente estudo teve como objetivo avaliar se o RET, em concentração 
semelhante ao encontrado no ambiente, causa danos celulares e genéticos em 
células CHO-k1. Para isso, foram realizados dois experimentos: o teste de 
viabilidade celular pela taxa de redução do MTT em cristais de formazana e o 
ensaio de Micronúcleo com Bloqueio de Citocinese (CBMN). Os resultados 
revelaram uma diminuição de células viáveis nas concentrações mais altas do 
RET durante 24 horas de tratamento, trazendo uma resposta dose-dependente. 
A exposição durante o respectivo tempo levou a um aumento significativo na 
frequência de micronúcleos (MN), pontes nucleoplásmicas (NPBs) e brotos 
nucleares (NBUDs). A análise de mutagenicidade em células de eucariotos está 
em andamento. Assim, enfatizamos a importância de incluir o RET em análises 
ambientais de rotina no futuro. 
 
Palavras-chave: reteno, hpa, genotoxicidade 

TITLE: Environmental genotoxicity of biomass burning products 

Abstract 

Retene (RET) is an Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) released from 
biomass burning and is used as a biomarker of coniferous wood fuel in the air 
environment. Although it is not considered as one of the priority PAHs and is not 
included in risk assessments by the US Environmental Protection Agency (US-
EPA), some few studies indicate that retene is able to generate oxidative stress 
and consequently, be cytotoxic. In order to contribute to clarify its function, the 
presente work aims to evaluate whether in concentrations similaires to those 
found in the environment, can be cytoxotic and genotoxic in CHO-K1 cells. This 
study used the method of molecular reduction of MTT in formazan crystals and 
the Cytokinesis-block micronucleus cytome assay (CBMN). Results revealed a 
decrease, dose dependente, in cellular viability with the highest RET 
concentration after 24 hours of exposure. Nuclear alterations like micronuclei 
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(MN), nucleoplasmic bridges (NPBs) and nuclear buds (NBUDs) were also 
increased after retene exposure. The Eukaryotic mutagenicity assay is in 
development. Thus, we emphasize the importance of including RET in future 
routine. 
 
Keywords: retene, pah, genotoxicity 
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TÍTULO: ANÁLISE DA ACURÁCIA DAS CARACTERÍSTICAS DEFINIDORAS 

DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM HIPOTERMIA OBSERVADOS EM 

PACIENTES CARDIOPATAS 

Resumo 

Objetivou-se elucidar o conceito da hipotermia e avaliar a acurácia do 
diagnóstico de enfermagem(DE) Hipotermia através da análise de prevalência 
de suas características definidoras em pacientes cardiopatas. Estudo de 
acurácia, descritivo, com delineamento transversal, com 120 pacientes realizado 
na unidade de internação clínica cardiológica do Hospital Universitário Onofre 
Lopes. Foram coletados e analisados dados sociodemográficos, e de 
prevalência da presença dos indicadores clínicos do DE Hipotermia. 
Demonstraram-se através da análise das variáveis sociodemográficas 
predominância em: sexo masculino (62,50%), idade média de 59,73 anos, com 
companheiro (74,17%), procedentes e residentes no interior do estado (65,00% 
e 59,17% respectivamente), com ensino fundamental completo (67,50%), 
aposentados (59,17%), renda familiar acima de um salário mínimo (50,83%) e 
de religião praticante (87,50%). Referente ao número de dependentes, obteve-
se uma média de 2,91. Para análise de classes latentes demonstraram-se três 
características definidoras com altos valores de especificidade (Redução no 
nível de glicose, Hipoglicemia e Hipertensão) e duas características definidoras 
apresentaram altos valores de sensibilidade e especificidade (Redução no nível 
de glicose e Hipoglicemia). Por meio da interação entre as variáveis observáveis, 
o DE hipotermia obteve prevalência de 98,33%.Com isso, esses dados são úteis 
na inferência e confirmação da presença do DE hipotermia em paciente 
cardiopatas. 
 
Palavras-chave: Hipotermia; Regulação da Temperatura Corporal; Cardiopatias. 

TITLE: ACCURACY ANALYSIS OF NURSING DIAGNOSTIC DEFINING 

CHARACTERISTICS HYPOTHERMIA OBSERVED IN CARDIOPATHY 

PATIENTS 

Abstract 

The objective was to elucidate the concept of hypothermia and to evaluate the 
accuracy of the nursing diagnosis (ND) Hypothermia by analyzing the prevalence 
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of its defining characteristics in patients with heart disease. Accuracy, descriptive, 
cross-sectional study with 120 patients performed at the Cardiology Clinical 
Inpatient Unit of the Onofre Lopes University Hospital. Sociodemographic data 
and prevalence of the presence of clinical indicators of ND Hypothermia were 
collected and analyzed. It was demonstrated through the analysis of 
sociodemographic variables predominance in: male gender (62.50%), mean age 
59.73 years, with partner (74.17%), coming and residing in the interior of the state 
(65.00% and 59.17% respectively), with complete elementary school (67.50%), 
retired (59.17%), family income above one minimum wage (50.83%) and 
practicing religion (87.50%) . Regarding the number of dependents, an average 
of 2.91 was obtained. For analysis of latent classes three defining characteristics 
with high specificity values (Reduction in glucose level, Hypoglycemia and 
Hypertension) were demonstrated and two defining characteristics presented 
high values of sensitivity and specificity (Reduction in glucose level and 
Hypoglycemia). Through the interaction between the observable variables, the 
hypothermia ND obtained a prevalence of 98.33%. Thus, these data are useful 
in inferring and confirming the presence of hypothermia ND in patients with heart 
disease. 
 
Keywords: Hypothermia; Body Temperature Regulation; Cardiac disorders. 
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TÍTULO: Avaliação da Reabilitação Pulmonar convencional versus Reabilitação 

Pulmonar combinado com Treinamento Muscular Respiratório na Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC): ensaio clínico aleatório 

Resumo 

O Treinamento Muscular Respiratório (TMR) em pacientes com Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), ainda não apresenta consenso sobre os 
efeitos que poderiam adicionar à Reabilitação Pulmonar (RP). Objetivo: Avaliar 
a capacidade de exercício e a força dos músculos respiratórios de indivíduos 
com DPOC assistidos por um protocolo de RP asssociado a diferentes 
modalidades de TMR. Métodos: Tratou-se de um ensaio clínico aleatório 
controlado cego, composto por pacientes com diagnóstico de DPOC, distribuídos 
aleatoriamente em 3 grupos: Reabilitação Pulmonar (RP), RP associado ao 
treinamento muscular inspiratório com carga de resistência ao fluxo cônico (RP+ 
TMRRFC) e RP associado ao TMR modalidade de endurance por hiperpneia 
normocapnica (RP+ TMRHN). O protocolo teve duração de 10 semanas, com 
frequência de 3 dias semanais. Resultados: Nos desfechos primários, encontrou-
se após as 10 semanas, aumento na capacidade do exercício nos grupos 
RP+TMRRFC e RP+TMRHN (p˂0,0001), redução nas sensações de dispneia e 
fadiga após o 6MWT e ISWT, nos três grupos (p<0,001), sem diferença entre 
eles. Além disso, houve aumento na PImax em todos os grupos (p<0,0001), na 
SPImáx apenas no grupo RP+TMRRFC (p<0,0001) e melhora na SNIP nos 
grupos que realizaram RP + TRM, com p<0,0001. Conclusões: A associação do 
TMR aos programas de RP proporcionou ganhos adicionais sobre a capacidade 
de exercício, o estado de saúde, a força muscular respiratória e periférica. 
 
Palavras-chave: DPOC, Reabilitação Pulmonar, Treinamento muscular 

respiratório 

TITLE: EVALUATION OF CONVENTIONAL PULMONARY REHABILITATION 

VERSUS PULMONARY REHABILITATION COMBINED WITH RESPIRATORY 

MUSCLE TRAINING IN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE 

(COPD) CONTROLLED RANDOM CLINICAL 

Abstract 

Respiratory Muscular Training (RMT) in patients with Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease (COPD), does not yet have consensus about the effects that 
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could add to Pulmonary Rehabilitation (PR). Objective: To evaluate the exercise 
capacity and respiratory muscle strength of individuals with COPD assisted by a 
PR protocol associated with different RMR modalities. Methods: This was a 
blinded randomized clinical trial composed of patients diagnosed with COPD 
randomly assigned to three groups: Pulmonary Rehabilitation (PR), PR 
associated with inspiratory muscle training with conical flow resistance load 
(PR+RMTCFR) and PR associated with RMT endurance modality by 
normocapnic hyperpnea (PR+RMTNH). The protocol lasted 10 weeks, with a 
frequency of 3. Results:In the primary outcomes, we found, after 10 weeks, 
increased exercise capacity in the PR+RMTCFR and PR+RMTNH (p˂0.0001) 
groups, We also found a reduction in the sensations of dyspnea and fatigue after 
6MWT and ISWT, in all three groups (p <0.001), with no difference between them. 
In addition, there was an increase in PImax in all groups (p <0.0001), in SPImax 
only in the PR+RMTCFR group (p <0.0001) and improvement in SNIP in the 
groups that performed PR+RMT, with p<0.0001. Conclusions: The association of 
RMT to PR programs provided additional gains on exercise capacity, health 
status, respiratory and peripheral muscle strength. 
 
Keywords: COPD, Pulmonary Rehabilitation, Respiratory Muscle Training. 
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TÍTULO: Avaliação da glicemia de Jejum de trabalhadores da indústria de 

transformação no RN. 

Resumo 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são as principais causas de 
mortes no mundo com destaque para as doenças cardiovasculares (DCV) e 
diabetes mellitus (DM). Em particular no DM tipo 2, o crescente aumento da 
incidência e prevalência de proporções epidêmicas, vêm atingindo 
principalmente pessoas entre 30-69 anos, faixa etária considerada 
economicamente ativa da sociedade. Estudos realizados com trabalhadores da 
indústria, identificaram a presença de risco para o desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares e metabólicas nos trabalhadores de empresas cadastradas no 
Programa de Alimentação do trabalhador (PAT), quando comparados às 
empresas não cadastradas, assim, viu-se a necessidade de determinar a 
glicemia de jejum de trabalhadores vinculados ao PAT no RN. Para isto, realizou-
se um estudo experimental, transversal e prospectivo com base numa amostra 
aleatória probabilística, estratificada, em multi-estágios em indústrias de 
Transformação dos segmentos de alimentos e bebidas, têxtil, e de minerais não-
metálicos. Os trabalhadores foram submetidos à coleta de sangue, em jejum de 
12h. O valor médio de glicemia de jejum encontrado para o conjunto de 
trabalhadores que participaram desta pesquisa foi de 88,2 ± 21,6 mg/dL 
situando-se dentro do valor normal. Desse conjunto 84,08% apresentaram 
normoglicemia, 13,81% pré-diabetes e 2,10% diabetes estabelecido. Observou-
se, portanto, uma predominância de glicemia de jejum normal. 
 
Palavras-chave: Glicemia. Trabalhadores. Diabetes mellitus. Hiperglicemia. 

TITLE: Blood glucose assessment of workers from the transformation industry in 

RN. 

Abstract 

Noncommunicable Chronic Diseases (NCDs) are the leading causes of death 
worldwide, principallycardiovascular disease (CVD) and diabetes mellitus (DM). 
Particularly in type 2 DM, the increasing incidence and prevalence of epidemic 
proportions have mainly affected people aged 30-69 years, considered 
economically active in society. Studies conducted with industry workers identified 
the presence of risk for the development of cardiovascular and metabolic 
diseases in workers of companies registered in the Workers' Food Program 
(WFP), when compared to unregistered companies, thus, saw himself a need to 
to determine the fasting blood glucose of WFP linked workers in RN. For this, an 
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experimental, cross-sectional and prospective study was carried out based on a 
randomized, stratified, multistage sample in the food and beverage, textile, and 
non-metallic minerals manufacturing industries. The workers underwent blood 
collection, in 12 hour fasting. The mean fasting blood glucose value found for the 
group of workers who participated in this research was 88.2 ± 21.6 mg / dL, which 
was within the normal range. Of this group 84.08% had normoglycemia, 13.81% 
pre-diabetes and 2.10% established diabetes. Therefore, a predominance of 
normal fasting glucose was observed. 
 
Keywords: Blood glucose. Workers. Diabetes mellitus. Hyperglycemia. 
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TÍTULO: Impactos reais e percebidos das alterações urinárias na qualidade de 

vida de crianças e adolescentes com Mielomeningocele. 

Resumo 

Introdução:Amielomeningocele é uma malformação congênita do sistema 
nervoso que gera repercussões urinárias provenientes das alterações de função 
e estrutura que merecem bastante atenção, pois o desajuste no controle da 
micção impacta econômica, socialmente e emocionalmente esses indivíduos, 
podendo interferir diretamente na qualidade de vida. Objetivo: Avaliar os 
impactos reais e percebidos das alterações urinárias na qualidade de vida de 
crianças e adolescentes com mielomeningocele. Métodos:Estudo realizado com 
25 crianças e adolescentes com mielomeningocele, aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, CAAE 
91776518.1.0000.5537. Foi aplicado um questionário específico para impacto 
das alterações urinárias na qualidade de vida de indivíduos com patologias 
neurológicas, o Qualiveen Short Form, que é composto por 8 perguntas 
contemplando 4 domínios com pontuação de 0 a 4. Resultado:A pontuação geral 
da qualidade de vida relacionada às alterações urinárias teve média (M) de 2,45 
(DP=0,79), a preocupação com as limitações M1,66 (DP=1,33), o medo M2,72 
(DP=1,15), o sentimento M2,74 (DP=1,08) e frequência da limitação na rotina 
diária média de 2,96 (DP=1,23). Conclusão:Foi observado que crianças e 
adolescentes com mielomeningocele apresentam redução na qualidade de vida 
relacionada às alterações urinárias, principalmente no domínio frequência da 
limitação na rotina diária. 
 
Palavras-chave: Mielomeningocele, Qualidade de vida, Qualiveen Short Form. 

TITLE: Real and perceived impacts of urinary changes on the quality of life of 

children and adolescents with myelomeningocele. 

Abstract 

Introduction: Myelomeningocele is a congenital malformation of the nervous 
system that generates urinary repercussions due to changes in function and 
structure that deserve a lot of attention, as the lack of control of urination impacts 
these individuals economically, socially and emotionally, and may directly affect 
the quality of life. Objective: To evaluate the real and perceived impacts of urinary 
changes on the quality of life of children and adolescents with myelomeningocele. 
Methods: Study of 25 children and adolescents with myelomeningocele, 
approved by the Research Ethics Committee of the Federal University of Rio 
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Grande do Norte, CAAE 91776518.1.0000.5537. A specific questionnaire was 
applied for the impact of urinary changes on the quality of life of individuals with 
neurological disorders, the Qualiveen Short Form, which consists of 8 questions 
covering 4 domains with a score from 0 to 4. Result: The overall quality of life 
score. related to urinary alterations had a mean (M) of 2.45 (SD = 0.79), concern 
about limitations M1.66 (SD = 1.33), fear M2.72 (SD = 1.15), M2.74 feeling (SD 
= 1.08) and frequency of limitation in the average daily routine of 2.96 (SD = 1.23). 
Conclusion: It was observed that children and adolescents with 
myelomeningocele present reduction in quality of life related to urinary 
alterations, especially in the frequency domain of limitation in the daily routine. 
 

  

 
Keywords: Myelomeningocele, Quality of life, Qualiveen Short Form. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DOS POLIMORFISMOS CYP2C19*2 E 

CYP2C19*17 NA RESPOSTA AO TRATAMENTO AO CITALOPRAM E 

ESCITALOPRAM NO TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR. 

Resumo 

O transtorno depressivo maior (TDM) é uma causa emergente de prejuízo 
individual e sócio econômico, com uma prevalência populacional de 12,8%, 
sendo descrito que em torno de 15% destes morrem por suicídio. O 
citalopram/escitalopram constituem primeira opção ao tratamento clínico. 
Embora boa parte responda à terapia farmacológica, 20-40% mostram resposta 
inadequada, e o custo de cada tentativa de medicação não-efetiva para os 
pacientes pode levar a semanas de permanência da doença e seus riscos, 
ocorrência de efeitos colaterais e não-aderência ao tratamento. A utilização de 
testes farmacogenéticos para guiar na prescrição de medicamentos 
antidepressivos é associada com melhora mais efetiva dos sintomas e com a 
resposta mais rápida ao tratamento, assim como com a redução de gastos 
globais associados aos cuidados de saúde. A utilização de testes 
farmacogenéticos para guiar na prescrição de medicamentos antidepressivos é 
associada com melhora mais efetiva dos sintomas e com a resposta mais rápida 
ao tratamento, assim como com a redução de gastos globais associados aos 
cuidados de saúde. Alguns testes já padronizados informam o perfil genético de 
enzimas hepáticas, ligando cada enzima a uma lista de medicamentos 
antidepressivos que são biotransformados primariamente pela mesma. As 
enzimas metabolizadoras CYP2C19 são potencialmente envolvidas no 
metabolismo desses fármacos e podem afetar a eficácia do tratamento, uma vez 
que o gene que codifica esta enzima é altamente polimórfico. 
 
Palavras-chave: Depressão. Citalopram. Escitalopram. Polimorfismo. CYP2C19. 

TITLE: EVALUATION OF THE INFLUENCE OF CYP2C19 * 2 E 

POLYMORPHISMS CYP2C19 * 17 IN RESPONSE TO CITALOPRAM AND 

ESCITALOPRAM TREATMENT IN BIGGEST DEPRESSIVE DISORDER. 

Abstract 

Major depressive disorder (MDD) is an emerging cause of individual and 
socioeconomic impairment, with a population prevalence of 12.8%, and about 
15% of these die from suicide. Citalopram / escitalopram is a first option for 
clinical treatment. Although most respond to drug therapy, 20-40% show 
inadequate response, and the cost of each ineffective medication attempt to 
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patients It can lead to weeks of permanence of the disease and its risks, 
occurrence of side effects and non-adherence to treatment. The use of 
pharmacogenetic tests to guide the prescription of antidepressant drugs is 
associated with more effective improvement of symptoms and faster response to 
treatment, as well as reduced overall health care spending. The use of 
pharmacogenetic tests to guide the prescription of antidepressant medications is 
associated with more effective symptom improvement and faster response to 
treatment, as well as reduced overall healthcare costs. Some standardized tests 
report the genetic profile of liver enzymes, linking each enzyme to a list of 
antidepressant drugs that are primarily biotransformed by it. CYP2C19 
metabolizing enzymes are potentially involved in the metabolism of these drugs 
and may affect the effectiveness of treatment since the gene encoding this 
enzyme is highly polymorphic. 
 
Keywords: Depression. Citalopram Escitalopram. Polymorphism. CYP2C19. 
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TÍTULO: Avaliação da Qualidade de Vida dos Estudantes de Medicina da EMCM. 

Resumo 

Em virtude da atual política de interiorização do ensino médico no Brasil e da 
aplicação de metodologias ativas, o presente estudo objetivou avaliar a 
qualidade de vida dos estudantes de medicina de uma faculdade do interior do 
nordeste brasileiro e identificar os fatores associados à baixa qualidade de vida. 
O estudo realizado foi do tipo seccional analítico, desenvolvido no período de 
março a maio de 2018, utilizando o questionário WHOQOL-BREF. As 
informações coletadas foram referentes a características sociodemográficas, 
dados antropométricos, hábitos de vida, avaliação da qualidade de vida. A 
análise estatística estimou IC95% e p-valor < 0.05. O presente estudo 
caracterizou a qualidade de vida dos estudantes e identificou como principais 
fatores associados à baixa qualidade de vida: ser do sexo feminino, estar 
cursando períodos pré-clínicos (2º e 4º), ter uma avaliação negativa da própria 
saúde e da qualidade de vida. Os resultados também evidenciaram que a maioria 
dos estudantes apresentou uma avaliação negativa quanto aos domínio físico, 
psicológicos e meio ambiente; em contraste ao domínio relações sociais, no qual 
a maioria relatou uma avaliação positiva. Os achados possibilitam uma melhor 
compreensão sobre os fatores que impactam negativa ou positivamente a vida 
do indivíduo, especificamente do estudante de medicina. 
 
Palavras-chave: Qualidade de vida, estudantes de medicina, saúde mental. 

TITLE: Quality of Life Assessment of Medical Students in Escola Multicampi de 

Ciências Médicas do Rio Grande do Norte 

Abstract 

Due to the current policy of internalization of medical education in Brazil and the 
application of active learning methodologies, this study aimed to evaluate the 
quality of life of medical students from a universityin the interior of northeastern 
Brazil and identify the factors associated with poor quality of life. The study was 
a cross-sectional analytical study conducted from March to May 2018 using the 
WHOQOL-BREF questionnaire. The information collected was related to 
sociodemographic characteristics, anthropometric data, life habits, quality of life 
assessment. Statistical analysis estimated 95% CI and p-value <0.05. The 
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present study characterized the quality of life of students and identified as main 
factors associated with poor quality of life: being female, attending preclinical 
periods (2nd and 4th), having a negative evaluation of their own health and quality 
of life. life. The results also showed that most students had a negative evaluation 
regarding the physical, psychological and environmental domain; in contrast to 
the social relationships domain, in which most reported a positive assessment. 
The findings provide a better understanding of the factors that negatively or 
positively impact the life of the individual, specifically the medical student. 
 
Keywords: Quality of life, medical students, mental health, medical education. 
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TÍTULO: Interações entre as vias de reparo de danos oxidados no DNA e 

metabolismo de lipídios em pacientes com Lipodistrofia Generalizada Congênita 

Resumo 

A Lipodistrofia Generalizada Congênita (LGC), também conhecida como 
Síndrome de Berardinelli-Seip, é uma rara doença de herança autossômica 
recessiva, causada molecularmente por mutações em genes que codificam 
importantes proteínas envolvidas na homeostase do tecido adiposo, como 
seipina e 1-AGPAT 2 (1-Acilglicerol-3-fosfato O-aciltransferase-2). As mutações 
genéticas que causam tal síndrome impedem que haja o completo 
desenvolvimento do tecido adiposo metabolicamente ativo no indivíduo adulto. 
Na busca pela perpetuação de informações genéticas de geração para geração 
é interessante para a célula que as taxas de mutação sejam controladas, nesse 
sentido, evolutivamente foram desenvolvidas estratégias na busca pela 
resolução de possíveis danos ao material genético. Dito isso, existem duas 
principais vias de reparo de DNA, a via de Reparo de Excisão de Base (BER) e 
a via de Reparo de Excisão de Nucleotídeos (NER). Estudos recentes apontam 
a associação entre as duas vias. Dentre os tecidos conjuntivos, nosso estudo 
focou no tecido adiposo que pode ser dividido em banco e marrom, ambos 
apresentam funções metabólicas bastantes distintas; e também, seus adipócitos 
diferem morfologicamente. 
 
Palavras-chave: Genética Humana, Liposdistrofia, Berardinelli-Seip 

TITLE: Interactions between oxidative DNA damage repair pathways and lipid 

metabolism in patients with congenital generalized lipodystrophy 

Abstract 

Congenital Generalized Lipodystrophy (LGC), also known as Berardinelli-Seip 
Syndrome, is a rare disease of autosomal recessive inheritance, caused 
molecularly by mutations in genes that encode important proteins in adipose 
tissue homeostasis, such as seipine and 1-AGPAT 2. (1-Acylglycerol-3-
phosphate O-acyltransferase-2). The genetic mutations that cause such 
syndrome prevent the complete development of metabolically active adipose 
tissue in the adult individual. In the search for the perpetuation of genetic 
information from generation to generation, it is interesting for the cell that mutation 
rates be controlled. In this sense, strategies have been developed evolutionarily 
in the search for the resolution of possible damage to the genetic material. That 
said, there are two major DNA repair pathways, the Base Excision Repair 
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pathway (BER) and the Nucleotide Excision Repair pathway (NER). Recent 
studies indicate the association between the two pathways. Among the 
connective tissues, our study focused on adipose tissue that can be divided into 
stool and brown, both have quite distinct metabolic functions; and also, their 
adipocytes differ morphologically. 
 
Keywords: Genetics, Lipodystrophy, Berardinelli-Seip 
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TÍTULO: Modulação diferencial das oscilações delta das sub regiões 

hipocampais CA1 e DG em resposta a administração sistêmica de cetamina 

Resumo 

As oscilações neurais estão intrinsecamente envolvidas em funções 
neurológicas de ordem complexa. Sabe-se que em condições clínicas como 
esquizofrenia e doença de Alzheimer há uma mudança no perfil oscilatório de 
algumas regiões cerebrais. Em particular, estudos prévios mostraram uma 
relação entre o estado de atividade do hipocampo e o aparecimento dessas 
desordens (Harrison, P. J.2004). Portanto, para a compreensão das alterações 
oscilatórias envolvidas em doenças neuropsiquiátricas, faz-se importante a 
elaboração de aparatos de registro eletrofisiológico capazes de permitir estudo 
desses padrões de atividade neuronal. Nesse estudo, buscou-se a continuidade 
do suporte a registros eletrofisiológicos hipocampais previamente iniciados, bem 
como a análise dos mesmos. 
 
Palavras-chave: Hippocampo, registros eletrofisiológicos, análises de dados 

TITLE: Differential modulation of CA1 and DG delta oscillations in response to 

systemic administration of the NMDAr antagonist ketamine 

Abstract 

Neuronal oscillations are intrinsically involved in complex neuronal functions. In 
clinical conditions as schizophrenia and Alzheimer's disorder occur variation of 
the oscillatory profile in some cerebral regions. Notably, previous studies have 
indicated a connection between hippocampal activity and appear of these 
disorders(Harrison, P. J.2004). Accordingly, for understanding the oscillatory 
variation involved in neuropsychiatric diseases the development of a 
electrophysiological tools useful register this activity is necessary. In this work, 
we sought to support hippocampal electrophysiological records as well as the 
analysis of this data. 
 
Keywords: Hippocampus, electrophysiological records, data analysis 
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TÍTULO: QUEILITE ACTÍNICA: ÍNDICE DE ANÁLISE CLÍNICA 

Resumo 

Introdução: A Queilite Actínica (QA) é uma condição inflamatória dos lábios 
ocasionada pela exposição crônica à radiação ultravioleta, sendo considerada 
uma desordem potencialmente maligna pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS). Objetivo: Desenvolver e testar um Índice Clínico para QA (ICQA). 
Metodologia: Com base em uma revisão da literatura foi elaborado um 
questionário composto por 35 características clínicas da QA, as quais foram 
selecionadas e associadas a um escore de severidade clínica por um grupo de 
52 cirurgiões-dentistas. Após o estabelecimento de critérios de exclusão e 
associação foram selecionadas 16 características para compor o índice. Vinte 
pacientes foram selecionados para compor nossa amostra após aplicação do 
ICQA e realização de biópsia incisional. Os espécimes biopsiados foram 
classificados de acordo com a gradação histopatológica para displasias epiteliais 
orais da OMS (EL-NAGGAR et al., 2017) e do Sistema Binário (KUJAN et al., 
2006). A associação entre as características clínicas e o grau de severidade 
histopatológica da lesão foi analisada através do Teste Exato de Fisher (p < 
0,05). A precisão do índice foi testada com base no percentual de sensibilidade, 
especificidade, valor preditivo positivo (VPP), valor preditivo negativo (VPN), 
acurácia e curva ROC. 
 
Palavras-chave: queilite Actínica: Queilose Solar. Lábio. Carcinogêne 

TITLE: ACTINIC CHEILITIS: CLINICAL ANALYSIS INDEX 

Abstract 

Introduction: Actinic cheilitis (AC) is an inflammatory condition of the lips caused 
by chronic exposure to ultraviolet radiation and it is considered a potentially 
malignant disorder by the World Health Organization (WHO). Objective: develop 
and test a clinical index for Actinic Cheilitis (ACCI). Methodology: Based on a 
literature review, a questionnaire composed by 35 clinical characteristics of the 
AC was elaborated, which were selected and associated with a clinical severity 
score by a group of 52 surgeon-dentists. After establishing exclusion criteria, 16 
characteristics were selected to compose the index. Twenty patients were 
selected to compose our sample after application the ACCI and incisional biopsy. 
The biopsied specimens were classified according to the histopathological 
grading for oral epithelial dysplasia of the WHO (EL-NAGGAR et al., 2017) and 
the Binary System (KUJAN et al., 2006). The association between the clinical 
characteristics and the grade of histopathological severity of the lesion was 
analyzed using Fisher's Exact Test (p <0.05). The precision of the index was 
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tested based on the percentage of sensitivity, specificity, positive predictive value 
(PPV), negative predictive value (NPV), accuracy and ROC curve 
 
Keywords: Actinic Cheilitis. Solar Cheilosis. Lip. Carcinogenesis. 
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TÍTULO: Teor de taninos condensados presentes nas folhas e casca de 

Anacardium occidentale 

Resumo 

Em função do seu grande potencial medicinal, a utilização da Anacardium 
occidentale para fins curativos é bastante disseminada no Nordeste brasileiro, 
principalmente devido suas propriedades biológicas que incluem ação 
bactericida e cicatrizante. Estas características devem-se à presença de tanino 
na espécie, a qual já foi citada na literatura, no entanto, não há relatos da 
quantificação dos taninos condensados nas diferentes partes da planta. O 
objetivo deste estudo é a identificação de taninos condensados presentes nas 
folhas e cascas da espécie arbórea Anacardium occidentale. . Os materiais 
coletados foram secos ao ar, moídos e classificados. Para as extrações foram 
utilizadas 25 gramas de cada material e 250mL de água destilada. O extrato 
obtido foi passado em peneira, em tecido de flanela, filtrado e concentrado. Em 
seguida, foram determinados o teor de sólidos totais (TST), índice de Stiasny e 
o teor de taninos condensados (TTC). Os resultados mostraram que os valores 
de TST, índice de Stiasny e TTC da casca e das folhas não apresentaram 
diferenças significativas. Os valores de teor de sólidos totais nas, 
respectivamente, folhas e casca foram 13,05% e 16,28%. Os dados relacionados 
ao índice de Stiasny apresentou porcentagem de 44,25% na casca e 38,77% 
nas folhas. As amostras coletadas apresentaram TTC de, respectivamente, na 
casca e nas folhas, 7,21% e 5,07%. É imprescindível a realização de mais 
estudos para verificar o teor de taninos condensados presentes na espécie. 
 
Palavras-chave: Anacardium occidentale, taninos condensados, medicina, 

cajueiro 

TITLE: Content of condensed tannins in leaves and bark of Anacardium 

Occidentale 

Abstract 

Due to its great medicinal potential, the use of Anacardium occidentale for 
curative purposes is widespread in Northeast Brazil, mainly due to its biological 
properties that include bactericidal and healing action. These characteristics 
result from the presence of tannin in the species, which has already been 
mentioned in the literature, however, there are no reports of the quantification of 
condensed tannins in different parts of the plant. The objective of this study is to 
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identify condensed tannins present in the leaves and bark of the tree species 
Anacardium occidentale. The collected materials were air dried, ground and 
classified. For the extractions were used 25 grams of each material and 250mL 
of distilled water. The obtained extract was sieved, flanneled, filtered and 
concentrated. Then the total solids content (TST), Stiasny index and the 
condensed tannin content (TTC) were determined. The results showed that the 
values of TST, Stiasny index and TTC of bark and leaves did not present 
significant differences. The values of total solids content in, respectively, leaves 
and bark were 13.05% and 16.28%. The data related to Stiasny index presented 
percentage of 44.25% in bark and 38.77% in leaves. The collected samples 
presented TTC of 7.21% and 5.07%, respectively, in the bark and leaves. 
Therefore, further studies are necessary to verify the content of condensed 
tannins present in the bark and leaves in Anacardium occidentale. 
 
Keywords: Anacardium occidentale, condensed tannins, medicine, cashew tree 
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TÍTULO: Índice trombogênicos e aterogênicos na carne de suínos alimentos com 

dietas suplementadas com aditivos modificadores de carcaças 

Resumo 

A nutrição animal tem lançado mão de estratégias para reduzir o percentual de 
gordura na carne suína, por meio do uso de aditivos alimentares na dieta. O 
presente trabalho objetivou avaliar a qualidade da carne – lombo e toucinho – de 
suínos suplementados com ractopamina, óleo de coco e óleo de cártamo. Foram 
utilizados 24 machos castrados, distribuídos em delineamento de blocos 
casualizados, composto por 4 tratamentos e 6 repetições. Todos os tratamentos 
continham uma dieta basal, diferenciando apenas pela suplementação 
específica ou ausência dela (tratamento controle). A adição de óleos vegetais 
(coco e cártamo) e ractopamina não demonstraram diferenças significativas para 
os índices trombogênicos e aterogênicos para ambos os cortes suínos, 
resultando em similaridades entre os tratamentos, quando considerado estas 
variáveis de avaliação lipídica dos alimentos. 

 

  

 
Palavras-chave: Lombo, Toucinho, doenças coronarianas, gordura 

TITLE: Thrombogenic and atherogenic indices in pig meat supplemented vitamin 

feed with carcass-modifying additives 

Abstract 

Animal nutrition has been using strategies to reduce the percentage of fat in pork 
through the use of dietary food additives. The present work aimed to evaluate the 
quality of pork meat - pork and pork fat supplemented with ractopamine, coconut 
oil and safflower oil. Twenty four castrated males were used, distributed in a 
randomized block design, consisting of 4 treatments and 6 repetitions. All 
treatments contained a basal diet, differing only by specific supplementation or 
lack thereof (control treatment). The addition of vegetable oils (coconut and 
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safflower) and ractopamine showed no significant differences for thrombogenic 
and atherogenic indices for both swine cuts, resulting in similarities between 
treatments when considering these lipid evaluation variables. 

 
Keywords: Loin, Bacon, Coronary heart disease, Fat 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 661 

 

CÓDIGO: SB0722 

AUTOR: MARIANA BESSA DE QUEIROZ 

CO-AUTOR: JULIANA APARECIDA SOUZA LEROY 

ORIENTADOR: BRUNO TOMIO GOTO 

 

 

TÍTULO: Diversidade de Fungos Micorrízicos Arbusculares em ambiente lótico 

da Caatinga Norte-rio-grandense, Brasil 

Resumo 

Fungos Micorrízicos Arbusculares (FMA) formam simbiose com raízes de 
plantas terrestres e aquáticas, todavia, o conhecimento atual sobre esse grupo 
de fungos é advindo principalmente de estudos conduzidos em ambientes 
terrestres. O objetivo do trabalho foi inventariar a comunidade de FMA em um 
ambiente lótico, perene e oligotrófico do semiárido, estado do Rio Grande do 
Norte, Nordeste do Brasil. Coletas foram realizadas na rizosfera de macrófitas 
aquáticas nos períodos de estiagem (Dezembro/2018) e chuvoso (Junho/2019) 
em dois pontos do Rio Punaú, compreendidos pelo leito (PU1) e foz (PU2). 
Foram identificadas 31 espécies de FMA pertencentes a 8 famílias e 13 gêneros, 
das quais 31 ocorreram em PU1 e 11 em PU2. Nove espécies constituem 
primeiros registros para a condição aquática, além do primeiro registro da família 
Intraornatosporaceae e gênero Paradentiscutata. Os grupos mais 
representativos foram a família Glomeraceae . As comunidades foram 
caracterizadas por espécies raras e comuns, com ausência de espécies 
dominantes. Os índices de diversidade de Shannon (PU1 = 3,0 e PU2 = 2,0) e 
de Simpson (PU1 = 0,9 e PU2 = 0,8) foram elevados, sobretudo para PU1, assim 
como a taxa de esporulação. Não houve correlação entre taxa de esporulação e 
profundidade da água (R = 0,13). Os ecossistemas lóticos oligotróficos são ricos 
e diversos. As diferentes partes de um rio influenciam a riqueza e esporulação, 
entretanto, esses parâmetros não são influenciados pela profundidade. 
 
Palavras-chave: Aquático. Glomeromycota. Rio. Taxonomia. 

TITLE: Diversity of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in a lotic environment of 

Caatinga Norte-rio-grandense, Brazil 

Abstract 

Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) form symbiosis with terrestrial and aquatic 
plant roots. However, current knowledge about this group of fungi is mainly from 
studies conducted in terrestrial environments. The objective of the work was to 
inventory the AMF community in a lotic, perennial and oligotrophic environment 
of the Caatinga biome, in the Rio Grande do Norte state, Northeast Brazil. 
Samples were taken from the aquatic macrophyte rhizosphere during dry 
(December / 2018) and rainy (June / 2019) seasons in two points of the Punaú 
River, comprised by the riverbed (PU1) and mouth (PU2). We identified 31 AMF 
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species belonging to 8 families and 13 genera, of which 31 occurred in PU1 and 
11 in PU2. Nine species are first records for the aquatic condition, besides to the 
first record of the family Intraornatosporaceae and genus Paradentiscutata. The 
most representative groups were the family Glomeraceae and Acaulosporaceae. 
The communities were characterized by rare and common species and absence 
of dominant species. Shannon (PU1 = 3.0 e PU2 = 2.0) and Simpson (PU1 = 0.9 
e PU2 = 0.8) diversity indices were high, especially in PU1, as well as the 
sporulation rate. There was no correlation between the sporulation rate and water 
depth variables (R = 0.13). The oligotrophic lotic ecosystems are rich and diverse. 
Different parts of a river influence richness and sporulation. However, these 
parameters are not influenced by depth. 
 
Keywords: Aquatic. Glomeromycota. River. Taxonomy. 
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TÍTULO: Efeitos individuais e interativos do risco de predação, profundidade do 

habitat e disponibilidade de recursos no comportamento de oviposição em Aedes 

aegypti 

Resumo 

A seleção de habitats de oviposição por espécies com larvas aquáticas é 
bastante complexa e se espera que seja influenciada tanto pelo risco de 
mortalidade da prole quanto pelo seu potencial de desenvolvimento. Ao fornecer 
pistas de sua presença no ambiente, predadores aquáticos podem influenciar 
indiretamente o crescimento e desenvolvimento da presa. A forma através da 
qual as fêmeas acessam pistas do risco de predação pode ser dependente de 
fatores abióticos e de características da história de vida desses indivíduos. Nós 
testamos a hipótese de que o risco de predação afeta o comportamento de 
oviposição de Aedes aegypti, mas que os efeitos do risco são mediados ou 
dependentes da interação com a disponibilidade de recursos e a profundidade 
do habitat. Nossos resultados mostram que a interação entre múltiplas pistas da 
qualidade do habitat pode ter um grande potencial no comportamento de 
oviposição de fêmeas de A. aegypti. Em média, individualmente, o tamanho do 
habitat, por dar informações indiretas sobre probabilidade de existência futura do 
habitat, e a disponibilidade de recursos, foram os fatores mais importantes para 
definir os sítios de oviposição e a quantidade relativa de ovos postos por fêmea. 
Estes resultados sugerem que fêmeas de A. aegypti têm uma alta capacidade 
em avaliar a adequabilidade de sítios de oviposição, respondendo a efeitos 
interativos impostos pelo trade-off multifatorial entre risco de predação, 
disponibilidade de recursos e profundidade do habitat. 

 
Palavras-chave: Risco de predação. Disponibilidade de recurso. Oviposição. 

Trade-off. 

TITLE: Individual and interactive effects of predation risk, habitat depth and 

availability of resources on oviposition behavior in Aedes aegypti 

Abstract 
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The selection of oviposition habitat by species with aquatic larvae is quite 
complex and it is expected to be influenced by the risk of offspring mortality and 
also by their development potential. By providing clues to their presence in the 
environment, aquatic predators can indirectly influence the growth and 
development of their prey. The way in which females access clues of the 
predation risk may be dependent on abiotic factors and characteristics of their life 
history. We tested the hypothesis that predation risk affects Aedes aegypti 
oviposition behavior, and that the effects of risk are mediated or dependent on 
the interaction with resource availability and habitat depth. Our results show that 
the interaction between multiple habitat quality clues may have great potential in 
the oviposition behavior of A. aegypti females. On average, individually, habitat 
size, by providing indirect information on the likelihood of future habitat existence 
and the availability of resource, were the most important factors in defining 
oviposition sites and the relative amount of eggs laid per female. These results 
suggest that females of A. aegypti have a high ability to assess the suitability of 
oviposition sites, responding to interactive effects imposed by the multifactorial 
trade-off between predation risk, availability of resource and habitat depth. 

 
 
Keywords: Predation risk. Availability of resources. Oviposition. Trade-off. 
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TÍTULO: Efeitos de uma dose única de ayahuasca sobre os níveis de 

Andrógenos em Callithrix jacchus em um modelo de depressão juvenil 

Resumo 

 

A depressão tem sido, há muito, uma das doenças mentais que mais aflige a 
humanidade e, possivelmente, uma das maiores inimigas modernas de uma boa 
qualidade de vida. As alterações biológicas provocadas pela doença são muitas. 
Alguns autores relacionam a depressão a desequilíbrios no eixo Hipotálamo-
Pituitária-Adrenal (HPA) e nos mecanismos de resposta ao estresse do corpo. 
Porém alterações hormonais também são observadas nos níveis de andrógenos, 
os quais estão diretamente relacionados com o humor, a disposição e 
sobrevivência neuronal. Estudos recentes mostram que os tratamentos clínicos 
com antidepressivos possuem uma eficácia questionável e, baseado nisso, 
trabalha-se na pesquisa de novos princípios ativos que possuam propriedades 
terapêuticas no combate à doença. Estudos recentes apresentam evidências 
consistentes de um potencial efeito antidepressivo da decocção denominada 
Ayahuasca. Diante disso, esse estudo objetivou analisar os níveis de 
andrógenos em uma espécie de primata do novo mundo, o Callithrix jacchus, 
exposto a um protocolo de depressão e posteriormente tratado com uma dose 
única ayahuasca. 

 
 
Palavras-chave: Andrógenos.testosterona.ayahuasca.depressão.primatas 

TITLE: Effects of a single dose of ayahuasca on androgen levels in Callithrix 

jacchus in a juvenile depression model 

Abstract 

 

Depression has long been one of the most afflicting mental illnesses of humanity 
and possibly one of the greatest modern enemies of a good quality of life. The 
biological changes caused by the disease are many. Some authors relate 
depression to hypothalamus-pituitary-adrenal (HPA) axis imbalances and the 
body's stress response mechanisms. However hormonal changes are also 
observed in androgen levels, which are directly related to mood, disposition and 
neuronal survival. Recent studies show that clinical treatments with 
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antidepressants have a questionable efficacy and, based on this, we work on the 
research of new active ingredients that have therapeutic properties to fight the 
disease. Recent studies provide consistent evidence of a potential 
antidepressant effect of decoction called Ayahuasca. Thus, this study aimed to 
analyze androgen levels in a New World primate species, Callithrix jacchus, 
exposed to a depression protocol and subsequently treated with a single 
ayahuasca dose. 

 
 
Keywords: Androgens.testosterone.ayahuasca.depression.primates 
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TÍTULO: DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM SOBRE MICRORGANISMOS 

EM ESTUDANTES HIPOACÚSICOS NO ENSINO BÁSICO 

Resumo 

As dificuldades de aprendizagem são comuns em várias áreas do ensino e pode 
ter influência direta no processo de ensino aprendizagem dos estudantes, 
reduzindo o rendimento escolar. Os participantes da cultura surda, apesar de 
terem uma forma de aprender diferenciada, prioritariamente através da visão, 
também compartilham traços da cultura ouvinte, sendo assim, possuem 
dificuldades de aprendizagem inerentes a sua condição. O entendimento de 
questões científicas, notadamente na área microbiológica é necessário a 
qualquer estudante para que ele tenha além de uma adequada alfabetização 
científica, possa reconhecer microrganismos e consiga associar não só a 
importância destes para o meio ambiente, com também os perigos de contrair 
doenças e formas de evita-las. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi investigar 
localmente quais as principais dificuldades de aprendizagem de alunos surdos e 
não surdos sobre microrganismos e a relação destes com a saúde e o ambiente, 
a fim de superá-las. Os sujeitos da pesquisa foram estudantes de escolas 
públicas e uma escola particular, localizadas nos municípios de Natal/RN e 
Parnamirim/RN. Foram aplicados questionários para os alunos ouvintes e para 
os alunos surdos foi feito um teste visual com imagens de microrganismos. Os 
resultados obtidos sugerem que os estudantes relacionam microrganismos com 
doenças, sendo pouco os alunos que compreendem os benefícios dos 
microrganismos para o ambiente. 
 
Palavras-chave: Microrganismos, ciência, concepções alternativas. 

TITLE: LEARNING DIFFICULTIES ON MICROORGANISMS IN HYPOACOUS 

STUDENTS IN BASIC EDUCATION 

Abstract 

Learning disabilities are common in many areas of education and can have a 
direct influence on the teaching-learning process of students, reducing school 
achievement. Participants of deaf culture, despite having a different way of 
learning, primarily through vision, also share traces of the hearing culture, thus 
having learning difficulties inherent to their condition. Understanding scientific 
issues, especially in the microbiological area, is necessary for any student to 
have, in addition to adequate scientific literacy, to recognize microorganisms and 
to be able to associate not only their importance for the environment, but also the 
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dangers of contracting diseases and diseases. ways to avoid them. Thus, the 
objective of this work was to investigate locally what are the main learning 
difficulties of deaf and non-deaf students about microorganisms and their 
relationship with health and environment, in order to overcome them. The 
research subjects were students from public schools and a private school, located 
in the municipalities of Natal / RN and Parnamirim / RN. Questionnaires were 
applied to the hearing students and to the deaf students a visual test with images 
of microorganisms was made. The results obtained suggest that students relate 
microorganisms with diseases, with few students understanding the benefits of 
microorganisms for the environment. 
 
Keywords: Microorganisms, alternative conceptions, deafness. 
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TÍTULO: Resistência à flexão biaxial de uma nova cerâmica CAD/CAM. 

Resumo 

Objetivo: Avaliar o efeito do tempo de condicionamento ácido e da aplicação do 
sistema adesivo e do silano na resistência à flexão biaxial de uma nova cerâmica 
de dissilicato de lítio. Metodologia: 135 discos cerâmicos (Rosetta SM, Hass, 
Ø:12mm;1,2mm-ISO 6872) foram confeccionados. As amostras foram 
sinterizadas e divididas em 9 grupos (n=15), de acordo com “tempo de 
condicionamento com ácido HF/10%” por 20 e 120 segundos (HF20 e HF120) e 
“sistema de união”: não aplicação (N), silano (S/Prosil, FMG), adesivo (A/Ambar- 
FGM, Joinville, SC, Brasi) e silano e adesivo (SA). Após os diferentes 
tratamentos e aplicação do cimento resinoso (AllCem/FGM), as amostras foram 
submetidas ao ensaio de resistência à flexão biaxial. Os dados foram avaliados 
através de ANOVA 1 e 2 fatores e Tukey (5%). Resultados: ANOVA 2 fatores 
revelou que o fator "tempo de condicionamento" (p=0,0000), “sistema de união” 
(p= 0,0000) e a combinação de ambos (p= 0,0482) foram significantes. Quando 
apenas o fator “tratamento de superfície” foi levado em consideração o grupo o 
HF20A apresentou o menor valor de resistência (208.92 ±31,16D) comparado 
ao HF120S (272,02±35,30A) (Tukey). Conclusão: O tempo de condicionamento 
ácido à 20 segundos reduziu a resistência à flexão biaxial da cerâmica de 
dissilicato de lítio. A aplicação do Silano melhorou a resistência da cerâmica em 
todos os tempos de condicionamento, entretanto o uso do adesivo após a 
silanização não demonstrou influência. 
 
Palavras-chave: Cerâmica, CAD/CAM, Materiais dentários 

TITLE: Biaxial flexural strength of a new CAD / CAM ceramic 

Abstract 

Purpose/Aim: To evaluate the effect of etching time and the application of the 
adhesive system and silane on the biaxial flexural strength of a new lithium 
disilicate ceramic (Rosetta SM, Hass, Gangneung). Materials and methods: 135 
ceramic disks (12 mm diameter and 1.2 mm ± 0.2 mm in thickness - ISO 6782) 
were made and polished (#600, 800 and 1200). The samples were sintered and 
divided into 9 groups (n=15), according with “10% hydrofluoric acid etching time” 
for 20 seconds and 120 seconds (HF20 e HF120) and “Surface Bonding System”: 
control- no application (N), silane (S/Prosil, FMG, Joinville, SC, Brazil), adhesive 
(A/Ambar, FGM) or silane and adhesive (SA). After the different treatments and 
the resin cement application (AllCem/FGM), all samples were subjected to biaxial 
flexural strength test (EMIC, DL-1000 - 1 mm/min, 1.000 Kgf). Data were 
analyzed using ANOVA 1 and 2 factors and Tukey (5%) test. Results: ANOVA 
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revealed that the factor "Acid etching time" (p = 0.0000), “Bonding System” (p= 
0.0000) were statistical significance. When only the "surface treatment" factor 
was taken into account the group HF20A presented the lowest resistance value 
(208.92 ±31,16D) compared to HF120S (272.02 ± 35.30A) (Tukey). Conclusions: 
The acid etching time at 20 seconds reduced the biaxial flexural strength of the 
lithium disilicate based ceramic. The application of silane improved ceramic 
strength at etching times, however the use of the adhesive after silanization 
showed no influence. 
 
Keywords: Ceramic, CAD/CAM, Dental materials 
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TÍTULO: Delineando as Redes de Cuidados Formais e Informais de Usuárias do 

CAPS II (Santa Cruz-RN) em Situação de Violência Doméstica 

Resumo 

 

A presente pesquisa objetivou verificar a articulação entre as redes de cuidados 
formais e informais às mulheres em situação de violência doméstica, e que são 
usuárias do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) de Santa Cruz-RN. Para 
tanto, adotou-se a perspectiva da pesquisa-intervenção da Análise Institucional 
e recorreu-se à ferramenta de Usuário-Guia, a fim de desvelar o não dito na 
instituição. Após a realização de duas rodas de conversa com os profissionais 
do CAPS II acerca de violência doméstica, foram escolhidas duas mulheres para 
serem usuárias-guias. Neste relatório, por sua vez, constam os resultados 
obtidos a partir de uma usuária-guia e dos diários de campo dos pesquisadores. 
Diante da análise dos dados, foi possível identificar dois analisadores acerca do 
que tem se transformado (instituinte) e o que tem permanecido (instituído) no 
contexto da violência doméstica. O primeiro se refere ao enfrentamento da 
violência, em que se mantém instituído: o suporte familiar; e a desarticulação 
entre a rede formal e informal de cuidado. E o segundo, consiste no papel do 
CAPS, enquanto dispositivo de cuidado, em que se mantém instituído: o cuidado 
ainda incipiente, permeado pela falta de preparo dos profissionais para o 
acolhimento da demanda da violência; a naturalização do fenômeno e o 
silenciamento do sofrimento psíquico. Compreende-se que a inserção dessa 
pesquisa-intervenção no CAPS II, tem sido um processo instituinte de reflexão 
crítica do serviço acerca da temática. 

 
 
Palavras-chave: Violência Doméstica; Saúde Mental; Rede formal e informal de 

cuidado. 

TITLE: Outlining the Formal and Informal Care Networks of CAPS II Users (Santa 

Cruz-RN) in Domestic Violence Situation 

Abstract 

This research aimed to verify the articulation between the formal and informal 
care networks for women in situations of domestic violence, who are users of the 
Psychosocial Care Center (CAPS II) of Santa Cruz-RN. To this end, we adopted 
the perspective of the intervention research of Institutional Analysis and resorted 
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to the User Guide tool, in order to unveil the unsaid in the institution. After two 
rounds of conversation with CAPS II professionals about domestic violence, two 
women were chosen to be guide users. This report, in turn, contains the results 
obtained from a guide user and the researchers' field diaries. Given the data 
analysis, it was possible to identify two analyzers about what has been 
transformed (instituting) and what has remained (instituted) in the context of 
domestic violence. The first refers to the confrontation of violence, in which it 
remains established: family support; and the disarticulation between the formal 
and informal care network. And the second is the role of the CAPS, as a care 
device, in which it remains established: still incipient care, permeated by the lack 
of preparation of professionals to meet the demand for violence; the naturalization 
of the phenomenon and the silencing of psychological suffering. It is understood 
that the insertion of this intervention research in CAPS II, has been an instituting 
process of critical reflection of the service about the theme. 
 
Keywords: Domestic Violence; Mental health; formal and informal care networks. 
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TÍTULO: Descrição da série histórica dos casos notificados de dengue, 

chikungunya e zika no estado do Rio Grande do Norte, Brasil 

Resumo 

 

A dengue ainda é uma doença viral que se configura como um importante 
problema de saúde pública. Este estudo objetiva descrever a série histórica dos 
casos notificados de dengue no estado do Rio Grande do Norte, Brasil. Trata-se 
de um estudo ecológico de tendência temporal, documental e retrospectivo, cuja 
população foi composta dos casos notificados de dengue no período de 2007 a 
2016, e por todos os casos confirmados de dengue notificados durante o período 
de 2015-2017. Por meio desse estudo foi verificado que a região Metropolitana 
apresentou o maior número de casos notificados, com 93.424 casos notificados. 
O ano de 2016 houve maior acometimento da doença. E a região de Mossoró foi 
a que mais obteve casos confirmados no período de 2015-2017, com o total de 
6.962 casos confirmados de dengue. Sobre a caracterização sociodemográfica, 
o sexo feminino foi o mais acometido, a faixa etária foi de 60-69 anos. Percebeu-
se que durante o ano 2016 houve uma substancial melhora no preenchimento 
dessas fichas, o qual obteve mais informações e se mostram mais condizentes 
com as informações contidas nos boletins epidemiológicos. Portanto, encoraja-
se o desenvolvimento de ações para melhoria do preenchimento das fichas de 
notificação, de modo a trazer mais efetividade no preenchimento e a melhoria da 
qualidade da informação. 

 
 
Palavras-chave: Dengue. Infecções por Arbovírus. Epidemiologia. Educação em 

Saúde. 

TITLE: Description of the historical series of reported dengue, chikungunya and 

zika cases in the state of Rio Grande do Norte, Brazil 

Abstract 
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Dengue is still a viral disease that is a major public health problem. This study 
aims to carry out a historical series of reported cases of dengue in the state of 
Rio Grande do Norte, Brazil. This is an ecological study of temporal, documentary 
and retrospective trend, whose population was composed of dengue cases 
reported from 2007 to 2016, and all confirmed dengue cases reported during 
2015-2017. Through this study it was found that the Metropolitan region had the 
highest number of reported cases, with 93,424 reported cases. The year 2016 
had a greater involvement of the disease. And the Mossoró region had the 
highest confirmed cases in the 2015-2017 period, with a total of 12,253 confirmed 
cases of dengue. Regarding sociodemographic characterization, females were 
the most affected, the age range was 60-69 years. It was noticed that during 2016 
there was a substantial improvement in completing these records, which obtained 
more information and are more consistent with the information contained in 
epidemiological bulletins. Therefore, the development of actions to improve the 
filling of notification forms is encouraged, in order to bring more effectiveness in 
filling and improving the quality of information. 

 
 
Keywords: Dengue. Arbovirus Infections. Epidemiology. Health Education. 
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TÍTULO: Fatores de risco à atividade de cárie radicular em idosos 

institucionalizados 

Resumo 

Objetivo foi avaliar fatores associados à cárie radicular-CR em idosos 
institucionalizados.O estudo foi observacional, individuado, tendo o idoso 
institucionalizado como unidade de análise.Foram examinados idosos dentados 
n=100, residentes em 9 Instituições de Longa Permanência para Idosos -ILPI da 
cidade do Natal/RN/Brasil.A coleta de dados compôs de questionário e exame 
epidemiológico bucal (uso de prótese, condição periodontal e 
radicular).Realizou-se análise descritiva da amostra, testes qui-quadrado, exato 
de Fisher, t de Student e razão de prevalência (IC 95%).A prevalência de CR foi 
de 17%(10%-24%), acometendo, a maioria, indivíduos do sexo feminino 17,1%, 
a média éde 78,65 anos (±9,86), residente em ILPI sem fins lucrativos 22,4%, 
analfabetos ou com nível de escolaridade até ensino fundamental 21,9%, 
usuários de medicamentos xerostômicos 15,6%, fumantes 23,7%, não 
consomem doces 15,8% e alimentos pegajosos 15,5% entre refeições e não 
usam álcool 14,6%.A maioria dos idosos declarou que a última visita ao dentista 
foi há 1 ano ou mais 19,6%, possui o hábito de escovar os dentes 15,1%, não 
usa fio dentário 17,8% nem prótese superior 22,1% e inferior 18,5%.Associaram-
se significativamente à CR o uso de prótese superior (p=0,010), número de 
sextantes com sangramento gengival (p=0,029), cálculo dentário (p=0,02) e 
bolsas periodontais (p=0,015).A prevalência de CR está em consonância com 
muitos estudos, sendo considerada baixa e sua presença associada a fatores 
periodontais. 
 
Palavras-chave: Cárie radicular. Saúde do idoso institucionalizado. Saúde bucal. 

TITLE: FACTORS ASSOCIATED WITH RADICULAR CARIES IN 

INSTITUTIONALIZED ELDERLY 

Abstract 

Objective We evaluated the factors associated with CR-radiography in 
institutionalized elderly. The exam was performed, individualized, with the child 
as the unit of analysis. We examined elderly dentate n = 100, living in 9 long-term 
care institutions for the elderly -ILPI of Natal / RN / Brazil. oral epidemiological 
examination (use of periodontal and root prosthesis). Descriptive analysis of the 
sample, chi-square test, Fisher's exact test, Student's t 7% (10% -24%), 
proportion, proportion, proportion of sex. female 17.1%, mean age 78.65 years 
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(± 9%) and prevalence ratio (95% CI). , 86), resident in nonprofit LTCI 22.4%, 
illiterate or educated to elementary school 21.9%, users of xerostomic drugs 
15.6%, smokers 23.7%, do not consume sweets 15.8 % and sticky foods 15.5% 
between meals and do not use alcohol 14, 6%. Most of the elderly who had the 
last visit to the dentist was 1 year or more 19.6%, have the habit of brushing their 
teeth 15, 1%, does not floss 17.8% nor upper prosthesis 22, 1% and lower 18.5%. 
Associated CR meant the use of upper prosthesis (p = 0.010), number of sextants 
with gingival bleeding (p = 0.029), dental calculus (p = 0.02) and periodontal 
pockets (p = 0.015). The prevalence of CR is in line with the studies performed, 
with low prevalence and its association with periodontal factors. 
 
Keywords: Root Caries. Health of Institutionalized Eldery. Oral Health. 
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TÍTULO: Avaliação da instabilidade genômica em crianças com microcefalia no 

Rio Grande do Norte, Brasil 

Resumo 

A microcefalia é caracterizada por uma redução das circunferências cefálica ou 
occipitofrontal. Devido à sua complexa etiologia, requer uma adequada 
manutenção da estabilidade genômica em prol de que os processos de 
neurogênese ocorram eficientemente. Prejuízos nestes mecanismos podem 
implicar na viabilidade celular e promover uma redução da área cortical. Com 
base nisso, o estudo da frequência de biomarcadores citogenéticos se torna 
relevante a fim de que se possa contribuir na explanação de fatores de riscos 
associados ao desenvolvimento desta malformação. O estudo foi feito por meio 
do Teste Citoma de Micronúcleo em Células da Mucosa Bucal (BMCyt) em 52 
pacientes portadores de microcefalia e em 35 crianças sem esta malformação. 
Observou-se que crianças com microcefalia apresentaram maior frequência de 
células basais, binucleadas, com cromatina condensada, com cariorrexe e 
micronúcleos; além de uma menor frequência de células diferenciadas (p < 0,05). 
Não foi verificada associação da frequência destes biomarcadores quanto ao 
sexo, idade, severidade da malformação ou Zika vírus (p > 0,05). Este fato 
corrobora os dados da literatura que indicam que processos associados com 
falhas na segregação cromossômica, atrasos e/ou paradas no ciclo celular e 
apoptose, podem reduzir o número de células neuronais durante a rápida 
proliferação na neurogênese. 
 
Palavras-chave: Microcefalia; Instabilidade genômica; Micronúcleos. 

TITLE: Evaluation of genomic instability in children with microcephaly in Rio 

Grande do Norte, Brazil. 

Abstract 

Microcephaly has a complex etiology. It requires an adequate maintenance of 
genomic stability in order to allow the neurogenesis processes to occur efficiently. 
Damage to these mechanisms could impair cell viability and promote a reduction 
on cortical area. Based on this, the study of the frequency of cytogenetic 
biomarkers becomes relevant in order to contribute to the explanation of risk 
factors associated with the development of this malformation. The present study 
was performed using the Buccal Micronucleus Cytome Assay (BMCyt) in 52 
patients with microcephaly and 35 control children. It was observed that 
microcephaly children had a higher frequency of basal, binucleated, pyknotic, 
condensed chromatin, karyorrhectic cells and micronucleus; and a lower 
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frequency of differentiated cells (p < 0.05). In addition, there were no association 
of these biomarkers frequency with sex, age, severity of this birth defect and Zika 
vírus infection (p > 0.05). The results suggest that children with microcephaly 
have an intrinsic high frequency of biomarkers related to impaired cellular 
proliferative activity, cytokinesis failures and cell death. This fact corroborates 
with literature data indicating that processes associated with chromosomal 
segregation failures, cell cycle delays and apoptosis can reduce the number of 
neuronal cells during the rapid proliferation in neurogenesis. 
 
Keywords: Microcephaly; Genomic instability; Micronuclei. 
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TÍTULO: ANÁLISE DA ATIVIDADE MUTAGÊNICA DO EXTRATO 

HIDROALCOÓLICO DAENTRECASCA DE Pseudobombax parvifolium EM 

CÉLULAS SOMÁTICAS DEDrosophila melanogaster 

Resumo 

Os produtos naturais são base para muitos fármacos presentes no 
mercado para tratar várias doenças. O sucesso destes deve-se à rica 
diversidade 
química dos extratos vegetais. Desses extratos são isoladas substâncias 
bioativas, 
as quais podem ser usadas com modificações estruturais ou como protótipos 
para o 
desenho de fármacos com atividade farmacológica semelhante às originais. 
Contudo, para o uso de extratos ou moléculas, testes de toxicidade são 
essenciais, 
por fornecerem informações cruciais sobre sua segurança e seu potencial 
nocivo. 
Assim sendo, este trabalho visou o estudo da atividade mutagênica do extrato 
hidroalcoólico da entrecasca (EHE) de Pseudobombax parvifolium através do 
Teste 
para Detecção de Mutação e Recombinação (SMART) em Drosophila 
melanogaster. 
Para alcançar o objetivo proposto, foram usadas três concentrações do EHE; a 
doxorrubicina (DXR) como controle positivo e água destilada com sacarose a 
5%, 
como controle negativo. Utilizaram-se três linhagens de Drosophila no 
experimento, 
flr3, ORR e mwh. As larvas obtidas dos cruzamentos padrão (ST) e de alta 
bioativação (HB) foram submetidas a tratamento crônico; após, analisou-se as 
células somáticas das asas dos adultos. Os resultados não revelaram atividade 
mutagênica de P. parvifolium nos descendentes dos dois cruzamentos 
realizados. 
Dessa forma, os resultados contribuem na compreensão da bioatividade de 
produtos 
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naturais; especificamente em plantas como a Embiratanha, com uso amplo na 
medicina popular. 

  

 
 
Palavras-chave: Embiratanha. Drosophila melanogaster . Atividade mutagênica. 

SMART. 

TITLE: MUTAGENIC ACTIVITY ANALYSIS OF THE HYDROALCOOLIC 

EXTRACT OFTHE Pseudobombax parvifolium IN SOMATIC CELLS FROM 

Drosophila melanogaster 

Abstract 

Natural products are the basis for many drugs on the market for the desire 
to travel with disease. The success of this is due to the rich chemical scale of 
plant 
extracts. The extracts are bioactive isolates, as those that can be removed with 
the 
prototype function for drug design can be used as a protection tool to the original 
images. However, for the use of extracts or molecules, toxicity tests are essential 
to 
provide information on their safety and potential for harm. Therefore, this work 
aimed 
to evaluate the hydroalcoholic inlet extraction (EHE) capacity of Pseudobombax 
Parvifolium through the Mutation and Reconstruction Detection Test (SMART) in 
Drosophila melanogaster. For the proposed objective, three levels of HEP were 
discarded; a doxorubicin (DXR) as a positive control and distilled water with 5% 
sucrose as a negative control. Three Drosophila lines were used in the 
experiment, 
flr3, ORR and mwh. The gum larvae of the standard (ST) and high bioactivity 
(HB) 
crosses were submitted to chronic treatment; afterwards, it was analyzed as adult 
wing somatic cells. The results were not related to P. parvifolium mutagenic 
activity in 
the offspring of the two crosses performed. Thus, the results contribute to the 
understanding of the bioactivity of natural products; in plants like Embiratanha, 
with 
the use of broad in folk medicine. 

  

 
 
Keywords: Embiratanha. Drosophila melanogaster . Mutagenic activity. SMART. 
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TÍTULO: Produção, processamento e avaliação do pólen coletado no apiário da 

Escola Agrícola de Jundiaí- UFRN 

Resumo 

 

A exploração do pólen apícola no Rio Grande do Norte ainda é muito recente, 
mas os produtores têm demonstrado interesse em explorar essa atividade, 
necessitando de pesquisas que apontem tecnologias adequadas à realidade 
local e ao apoio técnico. Este trabalho tem como objetivo coletar, processar e 
caracterizar o pólen das abelhas produzido no apiário da Escola Agrícola de 
Jundiaí-UFRN, de setembro a dezembro de 2018. O pólen foi coletado de dez 
colméias distintas do colégio e levado para a realização de uma pré limpeza e 
pesagem. As dez colméias tiveram diferentes rendimentos, mas foi a colmeia 
número 46 que obteve a melhor produtividade, 92,8%. O pólen coletado vem de 
várias espécies de plantas, mas o que apresentou maior presença foi o do 
coqueiro. Então, a área estudada é propícia à coleta de pólen pelas abelhas, 
sendo necessária a adaptação dos coletores utilizados para maior eficiência. 

 
 
Palavras-chave: Apis mellifera, Pólen Apícola, Coleta, Processamento, 

Rendimento. 

TITLE: Production, processing and evaluation of pollen collected in the apiary of 

the Escola Agrícola de Jundiaí- UFRN 

Abstract 

The exploitation of bee pollen in Rio Grande do Norte is still very recent, but 
producers have shown interest in exploiting this activity, requiring research that 
indicates technologies appropriate to the local reality and technical support. This 
work aims to collect, process and characterize bee pollen produced in the apiary 
of the Escola Agrícola de Jundiaí- UFRN, from September to December 2018. 
The pollen was collected from ten distinct hives of the college and taken to 
perform a pre cleaning and weighing. The ten hives had different yields, but it 
was hive number 46 that obtained the best yield, 92.8%. The pollen collected 
comes from various plant species, but the one with the largest presence was the 
coconut tree. Therefore, the studied area is conducive to the pollen collection by 
the bees, requiring the adaptation of the collectors used for greater efficiency. 
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Keywords: Apis mellifera, Bee Pollen, Collection, Processing, Yield. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO EFEITO DO SUCO DO FRUTO DO MANDACARU 

(Cereus jamacaru P.) NA MELHORA DA SÍNDROME METABÓLICA EM RATOS 

Resumo 

O fruto do mandacaru (Cereus jamacaru P.) é espécie da vegetação da caatinga 
(família Cactaceae) que cresce no sentido vertical. Planta nativa, bastante 
resistente, encontrada em solos pedregosos, mas que embelezam a região 
Semiárida do Nordeste e norte de Minas Gerais. Apresenta floragens brancas e 
frutos grandes, avermelhados com polpa branca provida de muitas sementes 
insípidas, porém, comestíveis. O presente estudo objetiva analisar uma resposta 
positiva sobre a síndrome metabólica em ratos a partir da inserção de suco do 
fruto do mandacaru em sua dieta. Após aprovação do projeto ao Comitê de Ética 
no Uso Animal), serão solicitados ratos machos Wistar ao Biotério Central da 
UFRN. 40 ratos adultos (10 semanas), serão mantidos em condições padrão, 
com ciclo claro/escuro de 12 horas, umidade relativa de 80 ± 5% e temperatura 
controlada 22ºC ± 3ºC. Durante 8 semanas um grupo de animais (n=8), serão 
divididos em 3 grupos, controle negativo, controle positivo e tratamento, ao final 
será realizado controle de peso corporal, glicemia, índice de Lee, avaliação 
bioquímica do sangue e avaliação dos tecidos. O estudo se encontra em fase de 
desenvolvimento, não há resultados significativo quanto a avaliação do efeito do 
suco do fruto do mandacaru (Cereus jamacaru P.) na melhora da síndrome 
metabólica em ratos. 

 
Palavras-chave: Mandacaru (Cereus jamacaru P.); Síndrome metabólica; Ratos 

TITLE: Evaluation of the effect of mandacaru fruit juice (Cereus jamacaru P.) on 

the improvement of metabolic syndrome in rats 

Abstract 

The fruit of the mandacaru (Cereus jamacaru P.) is a species of the caatinga 
vegetation (family Cactaceae) that grows vertically. Native plant, very resistant, 
found in stony soils, but which beautify the semiarid region of the northeast and 
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north of Minas Gerais. It has white flowering and large reddish fruits with white 
pulp provided with many tasteless but edible seeds. The present study aims to 
analyze a positive response on metabolic syndrome in rats from the insertion of 
mandacaru fruit juice in their diet. After approval of the project by the Animal Use 
Ethics Committee), male Wistar rats will be requested from the UFRN Central 
Vivarium. 40 adult rats (10 weeks) will be kept under standard conditions, with 12 
hours light / dark cycle, relative humidity 80 ± 5% and controlled temperature 
22ºC ± 3ºC. During 8 weeks a group of animals (n = 8) will be divided into 3 
groups, negative control, positive control and treatment, at the end will be 
performed body weight control, blood glucose, Lee index, biochemical blood 
evaluation and tissue evaluation. .The study is in the development phase, there 
are no significant results regarding the evaluation of the effect of mandacaru fruit 
juice (Cereus jamacaru P.) on the improvement of metabolic syndrome in rats. 

 
Keywords: Mandacaru (Cereus jamacaru P.); Metabolic syndrome; Rats 
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TÍTULO: FUNÇÃO SEXUAL EM MULHERES SUBMETIDAS AO TRATAMENTO 

DO CÂNCER DE MAMA: UM ESTUDO PILOTO PARA UMA COORTE 

RETROSPECTIVA 

Resumo 

Introdução:O processo de adoecimento pelo câncer de mama,associado às 
alterações decorrentes dos tratamentos resultam em grandes alterações na 
sexualidade.Objetivo:Analisar o risco de disfunção sexual em mulheres 
sobreviventes do câncer de mama em comparação com o grupo de mulheres 
sem um histórico de câncer. Metodologia:Estudo seccional como base para 
estudo de coorte retrospectivo. A amostra deverá ser composta por 58 mulheres 
com diagnóstico de neoplasia mamária há no mínimo um ano e que se 
submeteram ao tratamento,e por 58 mulheres da comunidade residentes no 
município de Natal/RN que não possuem histórico de câncer de mama.A coleta 
de dados foi realizada por meio dos prontuários das pacientes e de entrevista 
individual através do questionário validado Female Sexual Function Index 
(FSFI).Resultados:Os resultados parciais mostram o perfil de forma descritiva de 
29 participantes no grupo exposto ao câncer de mama.A média de idade foi igual 
a 53,67 anos (± 1,56), a maioria eram casadas, da raça branca e com ensino 
médio completo.As modalidades cirúrgicas não conservadoras foram as mais 
empregadas,menos da metade realizaram reconstrução da mama, e tratamento 
adjuvante foi realizado em todas as participantes. A maioria relatou sentir 
mudanças e estar insatisfeita com a vida sexual após a cirurgia.Conclusão: Até 
aqui pôde-se analisar a frequência das variáveis consideradas fatores de risco 
para a disfunção sexual feminina,porém faz-se necessário a conclusão das 
próximas etapas. 
 
Palavras-chave: Oncologia, Câncer de mama, Disfunção Sexual, Qualidade de 

vida 

TITLE: SEXUAL FUNCTION IN WOMEN SUBMITTED TO BREAST CANCER 

TREATMENT: A PILOT STUDY FOR A RETROSPECTIVE COORDINATION 

Abstract 

Introduction: The process of breast cancer disease associated with treatment-
related changes results in major changes in sexuality. Objective: To analyze the 
risk of sexual dysfunction in breast cancer survivors compared with women 
without a history of breast cancer. cancer. Methodology: Cross-sectional study 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 686 

 

as basis for retrospective cohort study. The sample should consist of 58 women 
diagnosed with breast cancer for at least one year and who underwent treatment, 
and 58 women from the community living in Natal / RN who have no history of 
breast cancer. The data were performed through patient records and individual 
interviews through the validated Female Sexual Function Index (FSFI) 
questionnaire. Results: The partial results show the descriptive profile of 29 
participants in the group exposed to breast cancer. age was 53.67 years (± 1.56), 
most were married, white and with complete high school. Non-conservative 
surgical modalities were the most employed, less than half performed breast 
reconstruction, and adjuvant treatment. was performed on all participants. Most 
reported feeling changes and being dissatisfied with their sex life after 
surgery.Conclusion: So far, it has been possible to analyze the frequency of 
variables considered as risk factors for female sexual dysfunction, but it is 
necessary to complete the next steps. 
 
Keywords: Oncology, Breast Cancer, Sexual Dysfunction, Quality of Life 
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO POR CLAE PARA 

DOSEAMENTO DE TESTOSTERONA EM GEL TRANSDÉRMICO 

Resumo 

 

Para que possa ser possível a avaliação qualitativa ou quantitativa de matérias-
primas, do produto em etapas do processo produtivo ou do produto acabado, é 
necessário desenvolver métodos de análise. O presente trabalho tem como 
finalidade desenvolver um método de doseamento para determinação do teor de 
testosterona em gel utilizando cromatografia a líquido de ultra eficiência, pelo 
método de eluição isocrático com coluna de fase reversa C18 à temperatura do 
forno de 30 °C, com um fluxo fase móvel de 0,3 mL/min. O doseamento ocorreu 
com um volume de injeção de 3 µL e o comprimento de onda 240 nm. O tempo 
de corrida foi de 8 minutos. 

 

Para garantir a segurança e a qualidade dos seus produtos antes de ser 
disponibilizados no mercado, a indústria farmacêutica deve ter implantada uma 
política de Gestão da Qualidade Farmacêutica e a análise de doseamento faz 
parte do controle de qualidade dos produtos. 

 

O estudo realizado levou à conclusão de que das amostras analisadas todas 
apresentam testosterona em sua composição, no entanto uma das amostras 
mostrou-se inadequada para garantia de segurança e não pode ser 
comercializada. Assim, o método por cromatografia líquida de ultra eficiência 
para doseamento de testosterona em gel, desenvolvido no presente trabalho, 
mostrou-se adequado para análise. Estas características, aperfeiçoadas, fazem 
deste método elegível para validação do método de doseamento para o gel de 
testosterona. 

 
 
Palavras-chave: Testosterona. Gel transdérmico. Doseamento. UHPLC. 

Controle de qualida 
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TITLE: UHPLC METHOD DEVELOPMENT FOR TESTOSTERONE 

DETERMINATION IN TRANSDERMAL GEL 

Abstract 

 

For qualitative or quantitative evaluation of raw materials, the product in stages 
of the production process or the finished product to be possible, it is necessary 
to develop methods of analysis. The present work aims to develop a assay 
method for determination of gel testosterone content using ultra-efficient liquid 
chromatography by the C18 reverse phase column isocratic elution method at an 
oven temperature of 30 °C with a flow mobile phase 0.3 mL / min. Dosing 
occurred with an injection volume of 3 µL and wavelength 240 nm. The running 
time was 8 minutes. 

 

To ensure the safety and quality of their products before they are made available 
on the market, the pharmaceutical industry must have a Pharmaceutical Quality 
Management policy in place and dosing analysis is part of product quality control. 

 

The study led to the conclusion that all the samples analyzed have testosterone 
in its composition, however one of the samples was inadequate for safety 
assurance and cannot be marketed. Thus, the ultra-efficient liquid 
chromatography method for gel testosterone assay developed in the present 
work proved to be suitable for analysis. These improved features make this 
method eligible for validation of the testosterone gel assay method. 

 
 
Keywords: Testosterone. Transdermal gel. Assay. UHPLC. Quality control. 
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TÍTULO: Efeitos da Radiação Ionizante Natural na Estabilidade do Genoma 

Resumo 

A radiação ionizante (IR) é ubíqua e faz parte do cotidiano das pessoas, porém 
em doses elevadas traz prejuízos diversos à saúde da população. Um exemplo 
desse fato pode ser observado no município de Lajes Pintadas (RN), o qual 
possui o problema de elevada concentração de radônio no ar, um gás radioativo. 
É possível relacionar danos causado por IR com alterações na epigenética, para 
isso foi analisada a metilação do LINE-1, elemento repetitivo mais longo do DNA, 
o qual fornece uma ideia do panorama global de metilação do genoma. O 
objetivo do presente trabalho foi avaliar as alterações epigenéticas causadas 
pela elevada radiação ionizante natural nos moradores de Lajes Pintadas/RN. 
Foram recrutados 104 indivíduos, foram aplicados questionários e foi extraído o 
DNA dos participantes para análise do nível de metilação do LINE-1, através do 
protocolo COBRA, o qual conta com as técnicas de conversão bissulfito, PCR, 
análise de restrição, eletroforese e densitometria, por fim os valores obtidos 
foram analisados, avaliados e comparados estatisticamente. Como resultado 
têm-se que há diferença significativa (p=0,042) nas médias de metilação global 
entre os grupos estudados, sendo o experimental mais metilado do que o 
controle. No entanto, não ouve correlação entre a metilação e o radônio dosado. 
Houve correlação significativa inversa entre metilação 8-oxoguanosina, prática 
de execícios físicos e tipo de água consumida. Abriu margens para novas 
descobertas. 
 
Palavras-chave: Radônio; Lajes Pintadas/RN; Metilação Global; LINE-1; Câncer. 

TITLE: Effects of Natural Ionizing Radiation on Genome Stability 

Abstract 

Ionizing radiation (IR) is ubiquitous and is part of people's daily lives, but in high 
doses brings several damages to the health of the population. An example of this 
fact can be observed in the municipality of Lajes Pintadas (RN), which has the 
problem of high concentration of radon in air, a radioactive gas. It is possible to 
relate damage caused by IR with changes in epigenetics, for this we analyzed 
the methylation of LINE-1, the longest repetitive element of DNA, which provides 
an idea of the overall genome methylation landscape. The objective of the 
present work was to evaluate the epigenetic alterations caused by the high 
natural ionizing radiation in the residents of Lajes Pintadas / RN. 104 individuals 
were recruited, questionnaires were applied and participants' DNA was extracted 
to analyze the methylation level of LINE-1, through the COBRA protocol, which 
uses the techniques of bisulfite conversion, PCR, restriction analysis, 
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electrophoresis and densitometry. Finally, the values obtained were analyzed, 
evaluated and compared statistically. As a result, there is a significant difference 
(p = 0.042) in the global methylation means between the studied groups, being 
the experimental one more methylated than the control. However, there is no 
correlation between methylation and dosed radon. There was a significant 
inverse correlation between 8-oxoguanosine methylation, physical exercise 
practice and type of water consumed. It opened margins for new discoveries. 
 
Keywords: Radon; Lajes Pintadas/RN; Global Methylation; LINE-1; Cancer. 
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TÍTULO: TENDÊNCIAS E PROJEÇÕES DA MORTALIDADE PELAS 

NEOPLASIAS MALIGNAS DE PULMÃO NO BRASIL ATÉ 2030. 

Resumo 

Objetivo: analisar a tendência temporal da mortalidade por câncer de brônquios 
e de pulmões no Brasil e regiões geográficas no período de 2001-2015 e calcular 
as projeções de mortalidade para o período 2016-2030. Métodos: trata-se de um 
estudo ecológico de base populacional que utilizou informações de óbitos do 
Sistema de Informações sobre Mortalidade, e de população do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística. As tendências de mortalidade foram analisadas pela 
regressão Joinpoint, já para o cálculo das projeções, foi utilizado o programa 
Nordpred. Resultados: na análise das taxas de mortalidade em homens, houve 
uma tendência de redução da mortalidade para o Brasil, assim como para as 
regiões Sudeste e Sul. Já a mortalidade feminina apresentou tendência de 
aumento para o Brasil, semelhante as regiões Nordeste, Sudeste e Sul. Ao 
comparar o último período observado e o último período previsto para o sexo 
masculino, espera-se de 12,86% no quantitativo de mortes, justificado 
essencialmente pela modificação na estrutura populacional, com redução do 
risco de morte pela doença. Para as mulheres, o aumento esperado é de 
26,22%, justificado tanto pela estrutura populacional, quanto pelo aumento no 
risco de mortes pela doença. As maiores taxas serão observadas na região Sul 
do país, para ambos. Conclusões: a mortalidade por câncer de pulmões e 
brônquios no Brasil está desigualmente distribuída no território e apresenta 
tendência de aumento no número de mortes totais. 
 
Palavras-chave: Tendências. Projeções. Mortalidade. Neoplasia de pulmão. 

TITLE: TRENDS AND PROJECTIONS OF BRONCHIUM AND LUNG CANCER 

MORTALITY IN BRAZIL UNTIL 2030 

Abstract 

Objective: To analyze the temporal trend of mortality from bronchial and lung 
cancer in Brazil and geographic regions in the period 2001-2015 and to calculate 
the mortality projections for the period 2016-2030. Methods: This is a population-
based ecological study that used death information from the Mortality Information 
System and from the Brazilian Institute of Geography and Statistics. Mortality 
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trends were analyzed by the Joinpoint regression, and the Nordpred program was 
used to calculate the projections. Results: in the analysis of mortality rates in men, 
there was a trend towards a reduction in mortality in Brazil, as well as in the 
Southeast and South regions. Female mortality showed a trend towards increase 
in Brazil, similar to the Northeast, Southeast and South. When comparing the last 
observed period and the last predicted period for males, it is expected that 
12.86% in the number of deaths, justified mainly by the change in the population 
structure, with a reduction in the risk of death by the disease. For women, the 
expected increase is 26.22%, justified by both the population structure and the 
increased risk of death from the disease. The highest rates will be observed in 
the southern region of the country, for both. Conclusions: Mortality due to lung 
and bronchial cancer in Brazil is unequally distributed in the territory and shows 
a tendency to increase in the number of total deaths. 
 
Keywords: Tendencies. Projections. Mortality. Lung neoplasm. 
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TÍTULO: Teor de taninos da espécie sabiá (Mimosa caesapiniifolia ) em função 

da idade da planta em plantio comercial 

Resumo 

 

Os taninos vegetais são substâncias fenólicas presentes em todas as partes da 
planta, umas mais e outras menos, variando de espécie para espécie. Tem 
diversas utilidades, onde se destacam na fabricação de tintas e adesivos, no 
processo de curtimento de couro, tratamento de efluente, entre outros. Com isso, 
este estudo tem como objetivo, analisar o teor de sólidos totais, de taninos 
condensados e não taninos presentes na casca do sabiá (Mimosa 
caesalpiniifolia) em função da idade da planta. Os materiais foram secos, moídos 
e classificados, utilizando porções que passou na peneira de 16 ‘’mesh’’ (1,00 
mm) e retida numa de 60 ‘’mesh’’ (0,25 mm). A partir disso foram realizadas as 
extrações usando 25g do material peneirado com 250ml de água destilada, em 
seguida foi determinado teor de sólidos totais (TST), índice de stiasny (IS) e teor 
de taninos condensados (TTC). Os valores encontrados para cada índice foi de: 
5,2% (TST), 41,60% (IS) e 2,24% para (TTC). Conclui-se que os valores dos 
índices encontraram variaram com as fenofases e com a idade do plantio, no 
entanto se faz necessário um acompanhamento anual para a Mimosa 
caesapiniifolia na intenção de obter melhores resultados. 

 
 
Palavras-chave: Caatinga, produto florestal não-madeireiros, potencial tanífero 

TITLE: Tannin content of sabiá species (Mimosa caesapiniifolia) as a function of 

plant age in commercial planting. 

Abstract 

Plant tannins are phenolic substances present in all parts of the plant, some over 
and over, varying from species to species. It has several uses, where they stand 
out in the manufacture of paints and adhesives, in the leather tanning process, 
effluent treatment, among others. Thus, this study aims to analyze the total solids 
content of condensed tannins and non-tannins present in the bark of the thrush 
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(Mimosa caesalpiniifolia) as a function of plant age. The materials were dried, 
ground and graded using portions that passed the 16 mesh (1.00 mm) sieve and 
retained in a 60 mesh (0.25 mm) sieve. From this the extractions were performed 
using 25g of sieved material, and then determined total solids content (TST), 
stiasny index (IS) and condensed tannin content (TTC). The values found for 
each index were: 5.2% (TST), 41.60% (IS) and 2.24% for (TTC). It was concluded 
that the values of the indexes found varied with the phenophases and with the 
planting age, however annual monitoring is necessary for Mimosa caesapiniifolia 
in order to obtain better results. 
 
Keywords: Caatinga, non-timber forest product, tanning potential. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 695 

 

CÓDIGO: SB0747 

AUTOR: LUIZA GABRIELLA SOARES DANTAS PINHEIRO 

CO-AUTOR: JALUZA LUANA CARVALHO DE QUEIROZ 

ORIENTADOR: ANA HELONEIDA DE ARAUJO MORAIS 

 

 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA SECUNDÁRIA DO INIBIDOR 

DE TRIPSINA SACIETOGÊNICO DA SEMENTE DE TAMARINDO 

(TAMARINDUS INDICA L.)ENCAPSULADO 

Resumo 

Estudos têm demonstrado que o inibidor de tripsina isolado de sementes de 
tamarindo (Tamarindus indica L.) (ITT) possui ações sacietogênicas e 
antiinflamatórias em modelo experimental. Com o objetivo de aumentar a 
eficiência e estabilidade de sua atividade antitriptítica, investigou-se o efeito 
isolado e conjugado de quitosana e proteína de soro sobre a incorporação, 
atividade e estabilidade do ITT. Inicialmente seria visado a caracterização da 
estrutura secundária do ITT encapsulado, no entanto, o plano foi alterado para 
caracterização da interação do ITT e seus agentes encapsulantes. Sendo assim, 
as partículas foram obtidas pela técnica de nanoprecipitação, avaliadas quanto 
à eficiência de incorporação e estabilidade em diferentes pH. Em pH 7.5, o ITT 
apresentou a maior atividade antitríptica (88,7%), sem passar pelo processo de 
filtração e não mostrou atividade antitrípca (0,8%) quando, retido em Amicon® 
100 K. Assim, percebeu-se que o ITT não encapsulado foi completamente 
filtrado, passando pela membrana da Amicon®. Ao contrário do EQPI nas 
mesmas condições do ITT não encapsulado. Em pH ácido o ITT manteve a 
mesma reposta que obteve em pH 7.5. No entanto, o EQPI disperso em HBSS 
e exposto ao pH ácido mostrou uma liberação gradual de ITT. Assim, a 
combinação de agentes encapsulantes mostrou uma estratégia importante para 
melhorar a função e a estabilidade da ITT, garantindo a Interação do ativo e 
agentes encapsulantes em água e em condição simulando pH gástrico. 
 
Palavras-chave: Encapsulamento; Atividade antitriptica; Estabilidade em pH 

TITLE: CHARACTERIZATION OF THE SECONDARY STRUCTURE OF THE 

ENCAPSULATED TAMARINDO (TAMARINDUS INDICA L.) SEED TRIPSIN 

INHIBITOR 

Abstract 

Studies have shown that trypsin inhibitor isolated from tamarind seeds 
(Tamarindus indica L.) (ITT) has sacietogenic and antiinflammatory actions in an 
experimental model. In order to increase the efficiency and stability of its 
antitriptitic activity, the isolated and conjugated effect of chitosan and whey 
protein on the incorporation, activity and stability of ITT was investigated. Initially 
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the characterization of the secondary structure of the encapsulated ITT would be 
aimed, however, the plan was changed to characterize the interaction of the ITT 
and its encapsulating agents. Thus, the particles were obtained by 
nanoprecipitation technique, evaluated for incorporation efficiency and stability at 
different pH. At pH 7.5, ITT presented the highest antitryptic activity (88.7%), 
without going through the filtration process and showed no antitryptic activity 
(0.8%) when retained in Amicon® 100 K. Thus, it was noticed that 
Unencapsulated ITT was completely filtered through the Amicon® membrane. 
Unlike EQPI under the same conditions as unencapsulated ITT. At acid pH the 
ITT maintained the same response as at pH 7.5. However, EQPI dispersed in 
HBSS and exposed to acidic pH showed a gradual release of ITT. Thus, the 
combination of encapsulating agents has shown an important strategy for 
improving the function and stability of ITT, ensuring the interaction of active and 
encapsulating agents in water and in condition simulating gastric pH. 
 
Keywords: Encapsulation; Antitriptic activity; Stability in pH 
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TÍTULO: Desempenho de caprinos em confinamento recebendo palma 

forrageira associada ao bagaço de cana-de-açúcar ou feno de capim elefante. 

Resumo 

Objetivou-se avaliar o desempenho de cabritos castrados e não 
castradosmantidos em confinamento. Foram utilizados 24 animais (12 castrados 
e 12 não-castrados), com peso inicial médio de 18,5 ± 3,8 kg, alimentados 
durante 70 dias com dietas 60:40 (volumoso : concentrado) contendo palma 
forrageira e bagaço de cana-de-açúcar (PBCA) ou feno de capim-elefante 
(PFCE) como porção volumosa, formuladas para possuírem quantidades 
semelhantes de fibra em detergente neutro (FDN). O delineamento experimental 
utilizado foi o inteiramente casualizado, em arranjo fatorial 2 x 2, com duas 
condições sexuais, duas fontes de fibra e seis repetições por tratamento, 
totalizando 24 parcelas. Não foram detectadas diferenças para os parâmetros de 
desempenho analisados, com médias para peso final (PF) de 22,40 e 22,95 kg, 
ganho médio diário (GMD) 55 e 71 g/dia, ganho total (GT) 3,89 e 4,92 kg e 
conversão alimentar (CA) de 11,59 e 10,02, para os tratamentos PBCA e PFCE, 
respectivamente. Como não alteram o desempenho animal, recomenda-se, 
como alternativa para o confinamento de caprinos, o uso do bagaço de cana-de-
açúcar ou do feno de capim-elefante na alimentação, bem como o método da 
castração. 
 
Palavras-chave: Cabritos, desempenho, Método de Castração. 

TITLE: Performance of goats in feedlot receiving forage palm associated with 

sugarcane bagasse or elephant grass hay. 

Abstract 

The objective of this research was to analyze the development of castrated and 
non-castrated goats during confinement. 24 animals were observed (12 castrated 
and 12 non-castrated), with an average weight of 18,5 ± 3,8 kg, which were fed 
during 70 days on a diet 60:40 (bulky: concentrated) containing forage palm and 
sugar cane bagasse (PBCA) or elephant grass hay (PFCE) as bulky portion 
formulated to possess similar quantities of fiber in neutral detergent (FDN). The 
experiment produced was entirely randomized in a factorial arrangement 2 x 2, 
with two sexual conditions, two sources of fiber and six repetitions for each 
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treatment, in a total of 24 portions. No significant differences on development 
were found regarding the analyzed parameters, with final average weight (PF) of 
22,95 kg, average increase in weight (GMD) 55 and 71 g/day, total increase (GT) 
3,89 and 3,89 and 4,92 kg and feed conversion (CA) of 11,59 and 10,02, for the 
treatments PBCA and PFCE respectively. As the animal development is not 
changed, it is recommended, to the confinement of goats, the use of sugar cane 
bagasse or elephant grass hay in feeding the animals, as well as the method for 
castration. 

 
Keywords: Goats, Performance, Castration Method. 
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TÍTULO: Influência da contagem de células somáticas sobre a composição 

química do leite cru refrigerado na região semiárida 

Resumo 

A Contagem de Células Somáticas (CCS) é correlacionada com modificações na 
composição do leite, por causa do aumento da atividade enzimática. Diante 
disso, objetivou-se avaliar o efeito da CCS sobre a qualidade do leite cru 
armazenado em tanque. Foram coletadas amostras de leite cru de 21 tanques 
de expansão. As amostras foram coletadas em frascos apropriados, 
conservadas refrigeradas (4 a 7°C) e, em seguida, enviadas a um laboratório 
para análise de composição e CCS. O efeito da CCS sobre a composição foi 
avaliada dentro de três categorias: Baixa CCS - CCS < 200.000 céls.mL-1; Média 
CCS – 201.000 <CCS< 400.000; Alta CCS: CCS>400.000. Os dados foram 
submetidos ao método estatístico de análise descritiva, para obtenção de média, 
desvio-padrão e coeficiente de variação. A comparação de médias foi realizada 
utilizando o teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade e a correlação entre 
os componentes químicos e a CCS realizou-se pela correlação de Pearson 
(P<0,05). No período analisado, 10,8 % apresentaram baixa CCS, seguido de 
46,5% com média e, 42,7% obtiveram alta CCS. Houve correlação positiva entre 
o escore de células somáticas (ECS) e a proteína e, negativa entre CCS e 
lactose. Conclui-se que em relação à composição química, não houve diferença 
significativa na porcentagem de gordura, proteína total, caseína e lactose em 
leites com diferentes níveis de CCS. 

 
Palavras-chave: Efeito de estação. Lipólise. Proteólise. Qualidade do leite. 

TITLE: Influence of somatic cell count on the chemical composition of refrigerated 

raw milk in the semiarid region 

Abstract 

Somatic Cell Count (SCC) is correlated with changes in milk composition, due to 
increased enzyme activity. The objective of this study was to evaluate the effect 
of SCC on the quality of raw milk stored in the tank. Samples of raw milk were 
collected from 21 expansion tanks during the months of October 2016 to May 
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2017. The samples were collected in appropriate vials, stored refrigerated (4 to 7 
° C) and then sent to a laboratory for composition analysis and SCC. 

 

The effect of CCS on a composition for evaluated within three categories: Low 
SCC - SCC <200,000 cells / mL-1; Average SCC-201.000 <SCC <400.000; High 
SCC - High SCC: SCC> 400.000 The data were submitted to the statistical 
method of descriptive analysis, to obtain mean, standard deviation and coefficient 
of variation. The comparison of means was performed using the Tukey test at the 
5% probability level and the correlation between chemical components and SCC 
was performed by Pearson's correlation (P <0.05). In the analyzed period, 10.8% 
presented low SCC, followed by 46.5% with mean and 42.7% had high SCC. 
There was a positive correlation between somatic cell score (SCE) and protein 
and, negative between CCS and lactose. It was concluded that in relation to the 
chemical, there was no significant difference in the percentage of fat, total protein, 
casein and lactose in milk with different levels of CCS. 

 
Keywords: Season effect. Lipolysis. Proteolysis. Quality of milk. 
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TÍTULO: Validade e confiabilidade da versão curta da escala de confiança no 

equilíbrio "Activities-Specific Balance Confidence" (ABC-6) 

Resumo 

Introdução: A confiança no equilíbrio é definida como “a habilidade de um 
indivíduo de manter o equilíbrio durante a realização das atividades de vida 
diária”. Uma das ferramentas mais utilizadas para quantificar a confiança no 
equilíbrio de indivíduos da comunidade é a escala Activities-specific Balance 
Confidence (ABC), tanto na versão original (ABC-16) quanto na versão curta 
(ABC-6). Objetivo: Avaliar as propriedades psicométricas das escalas ABC-16 e 
ABC-6 e os fatores associados a confiança no equilíbrio. Métodos: O nível de 
confiança no equilíbrio foi avaliado pela ABC-16 e ABC-6. O equilíbrio foi 
mensurado através da Escala de Equilíbrio de Berg (EEB), o modified Clinical 
Test of Sensory Interaction and Balance (mCTSIB) e o teste de Apoio Unipodal 
(AU); o medo de cair por meio da Falls Efficacy Scale-International (FES-I), e a 
mobilidade por meio do teste de caminhada de 4 metros (TC4m). A nível de 
atividade física e o número de quedas no último ano foram avaliadas através do 
autorrelato. Resultados: As escalas mostraram uma correlação significativa com 
a maioria das medidas de equilíbrio postural, com a FES-I e o TC4m. A escala 
ABC-6 também apresentou correlação significativa com o padrão ouro para 
confiança no equilíbrio, a ABC-16. Conclusão: As escalas ABC-16 e ABC-6 
apresentam uma boa validade e excelentes confiabilidades intra e 
interobservador e consistência interna. 
 
Palavras-chave: Reprodutibilidade dos resultados. Equilíbrio. Idosos 

TITLE: Validity and reliability of the short version of the Activities-Specific Balance 

Confidence Balance Scale (ABC-6) 

Abstract 

Introduction: Confidence in balance is defined as “an individual's ability to 
maintain balance while performing activities of daily living”. One of the most 
widely used tools to quantify confidence in the balance of individuals in the 
community is the Activities-specific Balance Confidence (ABC) scale, both in the 
original version (ABC-16) and the short version (ABC-6). Objective: To evaluate 
the psychometric properties of the ABC-16 and ABC-6 scales and the factors 
associated with confidence in balance. Methods: The confidence level in balance 
was assessed by ABC-16 and ABC-6. Balance was measured using the Berg 
Balance Scale (BSE), the modified Clinical Test of Sensory Interaction and 
Balance (mCTSIB) and the Unipodal Support (AU) test; fear of falling through the 
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Falls Efficacy Scale-International (FES-I), and mobility through the 4-meter walk 
test (TC4m). The level of physical activity and the number of falls in the last year 
were assessed by self-report. Results: The scales showed a significant 
correlation with most postural balance measures, with FES-I and 4MWT. The 
ABC-6 scale also showed a significant correlation with the gold standard for 
balance confidence, the ABC-16. Conclusion: The ABC-16 and ABC-6 scales 
have good validity and excellent intra and interobserver reliability and internal 
consistency. 
 
Keywords: Reproducibility of results. Balance. Seniors 
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TÍTULO: Análise da expressão de fatores de risco para a doença de Alzheimer 

em diferentes tipos celulares do cérebro de camundongos adultos 

Resumo 

Na doença de Alzheimer, fatores de risco genéticos assumem grande papel na 
causa da patologia, no entanto, grande parte do componente genético atribuído 
à doença ainda é desconhecido ou mal estabelecido. Para investigar genes 
relacionados ao Alzheimer, foram analizados tipos celulares de regiões corticais 
de camundongos e quais genes são expressos em cada subpopulação de 
células neurais. Ademais, utilizando uma assinatura para Alzheimer, os 
resultados obtidos demonstram uma alta correlação entre dados de humano e 
de camundongo. Dessa forma, nossos dados apresentam um novo ponto de 
vista nos fatores de risco para Alzheimer. 
 
Palavras-chave: Alzheimer, Célula-única, Transcriptômica, Mineração de dados 

TITLE: Analysis of risk factor expression for Alzheimer's disease in different brain 

cell types of adult mice 

Abstract 

Alzheimer's disease genetic risk factors plays a major role in this disease. 
However, much of the genetic components is unknown or not well-established. 
To investigate alzheimer’s disease related genes, we analyzed cell types of 
mouse cortical regions and which genes were expressed in each cell 
subpopulation. We found that both species have a high correlation using an 
alzheimer's disease signature. Thereby, our data provides a new point of view in 
Alzheimer’s risk factors . 
 
Keywords: Alzheimer, Single-cell, Transcriptomics, Data-mining 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA AÇÃO ANTIMICROBIANA DE EXTRATOS RICOS 

EM POLISSACARÍDEOS DE FUNGOS BASIDIOMICETOS 

Resumo 

Os macrofungos possuem diversas atividades farmacológicas atribuídas aos 
seus compostos isolados. Determinar a melhor extração e avaliar a composição 
dos extratos e bem como sua purificação. O cogumelo Calvatia bicolor foi 
coletado na cidade de Natal, RN, Brasil. Após seco, foi submetido a delipidação 
com etanol e em seguida, foi adicionado diferentes volumes (1, 3 e 5) de NaCl 
0,25 M, sonicados e submetidas a digestão proteolítica (em pH 8) com proteases 
alcalinas (60 ºC, 18 h). Os três extratos identificados como EB-CB1v, EB-CB3v 
e EB-CB5v foram centrifugados e separados a sua parte solúvel (CB1v, CB3v e 
CB5v) para serem avaliados quanto aos rendimentos, as composições químicas 
e monossacarídicas, perfil eletroforético, bem como a purificação por TCA e 
massa molecular. Os extratos apresentaram rendimentos entre 80 e 91 mg. 
Açúcares, proteínas e compostos fenólicos apresentaram teores entre 8 a 15%, 
8 a 9% e 0,3 a 0,4%, respectivamente. CB5v teve maior massa, menos proteína 
e maior teor de açúcar. A cromatografia descendente em papel indica a presença 
de heteroglucanas nos extratos. A eletroforese em gel de agarose demonstrou 
um perfil polidisperso e uma metacromasia discreta. Na purificação com TCA e 
massa molecular os rendimentos foram entre 2,5 e 4,3 mg, 2,4 e 3,1 mg, 
respectivamente, já quanto ao teor de proteínas foi entre 0,98 e 1,17%, 8 e 11%, 
respectivamente. A melhor metodologia de extração foi a com 5 volumes de NaCl 
0,25 M, bem como pela purificação com TCA. 
 
Palavras-chave: Calvatia bicolor; Purificação; Polissacarídeos 

TITLE: EVALUATION OF ANTIMICROBIAN ACTION OF RICH EXTRACTS IN 

BASIDIOMICET FUNGI POLYESACCHARIDES 

Abstract 

The Macropungi have several pharmacological activities attributed to their 
isolated compounds. Determine the best extraction and evaluate the composition 
of the extracts and their purification. The mushroom Calvatia bicolor was 
collected in the city of Natal, RN, Brazil. After drying, it was subjected to ethanol 
delipidation and then different volumes (1, 3 and 5) of 0.25 M NaCl were added, 
sonicated and subjected to proteolytic digestion (at pH 8) with alkaline proteases 
(60 ºC, 18 H). The three extracts identified as EB-CB1v, EB-CB3v and EB-CB5v 
were centrifuged and their soluble part separated (CB1v, CB3v and CB5v) to be 
evaluated for yield, chemical and monosaccharide compositions, electrophoretic 
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profile as well as purification by TCA and molecular mass. The extracts presented 
yields between 80 and 91 mg. Sugars, proteins and phenolic compounds 
presented contents between 8 to 15%, 8 to 9% and 0.3 to 0.4%, respectively. 
CB5v had higher mass, less protein and higher sugar content. Descending paper 
chromatography indicates the presence of heteroglucans in the extracts. Agarose 
gel electrophoresis demonstrated a polydisperse profile and a discrete 
metachromasia. In the purification with TCA and molecular mass the yields were 
between 2.5 and 4.3 mg, 2.4 and 3.1 mg, respectively, whereas the protein 
content was between 0.98 and 1.17%, 8 and 11% respectively. The best 
extraction methodology was with 5 volumes of 0.25 M NaCl as well as purification 
with TCA. 
 
Keywords: Calvatia bicolor; Purification; Polysaccharides 
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TÍTULO: Perfil antropométrico de trabalhadores de indústrias de grande porte do 

setor de transformação do Rio Grande do Norte 

Resumo 

 
 
 
O presente estudo avaliou os indicadores do estado nutricional (IMC e 
Circunferência abdominal) dos trabalhadores de indústrias de grande porte do 
setor de transformação, vinculadas ou não ao Programa de Alimentação do 
Trabalhador (PAT) do Rio Grande do Norte, identificando as características 
socioeconômicas e biodemográficas destes, com o intuito de comparar os 
resultados obtidos entre as empresas vinculadas ao PAT e as não vinculadas. 
Para tanto, foi realizado um estudo observacional, transversal e prospectivo de 
natureza quantitativa, aplicando-se um questionário semiestruturado, com 
enfoque nos dados antropométricos (peso e estatura) e medida da circunferência 
abdominal que foram aferidos, para fins de determinação do perfil nutricional 
através do Índice de Massa Corpórea e classificação do risco cardiovascular. Os 
dados obtidos foram computados e analisados pelo Microsoft Excel®. A amostra 
foi composta por 284 trabalhadores, sendo 47,54% trabalhadores de empresas 
vinculadas ao PAT e 52,46% de empresas não vinculadas, com a maioria de 
62% do sexo masculino, média de idade de 37,96 anos, escolaridade 
predominante de ensino médio completo com 57,4% e renda salarial média de 
1,57 salários mínimos. De acordo com a classificação do IMC, apenas 36,3% 
dos trabalhadores de empresas vinculadas ao PAT foram classificados como 
eutróficos, enquanto 32,2% dos trabalhadores de empresas não beneficiárias do 
PAT receberam a mesma classificação. A grande maioria dos trabalhadores 
apres 
 
Palavras-chave: Perfil antropométrico; programa de alimentação do trabalhador; 

TITLE: Anthropometric profile of large industry workers from the Rio Grande do 

Norte manufacturing sector. 

Abstract 
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This study evaluated the indicators of nutritional status (BMI and waist 
circumference) of workers of large industries in the transformation sector, linked 
or not to the Workers' Food Program (WFP) of Rio Grande do Norte, identifying 
the socioeconomic characteristics and comparing the results obtained between 
the companies linked to the WFP and the non-related ones. For this, an 
analytical, cross-sectional and prospective observational study of quantitative 
nature was performed, applying a semi-structured questionnaire, focusing on 
anthropometric data (weight and height) and measurement of waist 
circumference that were measured, for the purpose of determining the nutritional 
profil, Body Mass Index (BMI) and cardiovascular risk classification. The data 
obtained were computed and analyzed by Microsoft Excel®. The sample 
consisted of 284 workers, being 47.54% workers from companies linked to the 
PAT and 52.46% from unrelated companies, with the majority of 62% male, mean 
age 37.96 years, complete high school as predominant education,  with 57.4%, 
and average salary income of 1.57 minimum wages. According to the BMI 
classification, only 36.3% of workers in companies linked to the WFP were 
classified as eutrophic, while 32.2% of workers in companies not benefiting from 
the WFP received the same classification. Most of the workers presented BMI 
indicative of overweight, being overweight prevalent. Regarding waist 
circumference, the average among workers from WFP beneficiary com 
 
Keywords: worker's food program; anthropometric profile; 
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TÍTULO: ANÁLISE MORFOFISIOLÓGICA DO CAPIM-ELEFANTE SUBMETIDO 

A DOSES CRESCENTES DE COMPOSTO ORGÂNICO 

Resumo 

O estudo objetivou analisar a morfofisiologia do capim-elefante cv. Camaroon, 
quanto à altura da planta e diâmetro do colmo, submetido a variações 
quantitativas de adubação mineral e adubação orgânica. Essa forrageira 
apresenta grande potencial de produção de biomassa, elevado valor nutritivo e 
considerado exigente em fertilidade. Sua alta produtividade é diretamente 
proporcional a quantidade de nutrientes absorvidos do solo. O estudo foi 
conduzido na área experimental do GEFOR. Área total do experimento foi de 
540 m² (15 x 36m) e consistiu de 10 tratamentos, sendo eles: cinco doses de 
nitrogênio (0, 200, 400, 600 e 800 kg ha-1 de N) e cinco doses de fósforo (0, 50, 
100, 150 e 200 kg ha-1 de P2O5), além de seis tratamentos 0, 8, 16, 25, 33 t.ha-
1 de composto orgânico e um tratamento com adubação mineral (NPK). 
Constatou-se que matéria orgânica tem influência positiva no crescimento 
vegetativo do capim-elefante, quanto ao diâmetro de colmo dos perfilhos houve 
diferença apenas entre os tratamentos de composto orgânico e adubação 
mineral, tendo a adubação mineral apresentado valores maiores de diâmetro. 

 
Palavras-chave: Capim-elefante, adubação mineral, adubação orgânica. 

TITLE: MORPHOPHYSIOLOGICAL ANALYSIS OF ELEPHANT GRASS 

SUBMITTED TO GROWING DOSES OF ORGANIC COMPOUND 

Abstract 

The study aimed to analyze the morphophysiology of elephant grass cv. 
Camaroon, as for plant height and stem diameter, submitted to quantitative 
variations of mineral fertilization and organic fertilization. This forage has great 
potential for biomass production, high nutritional value and considered 
demanding in fertility. Its high productivity is directly proportional to the amount of 
nutrients absorbed from the soil. The study was conducted in the experimental 
area of GEFOR. The total area of the experiment was 540 m² (15 x 36m) and 
consisted of 10 treatments, namely: five nitrogen doses (0, 200, 400, 600 and 
800 kg ha-1 N) and five phosphorus doses (0 , 50, 100, 150 and 200 kg ha -1 of 
P2O5), in addition to six treatments 0, 8, 16, 25, 33 t.ha -1 of organic compost 
and one treatment with mineral fertilization (NPK). It was found that organic 
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matter had a positive influence on elephantgrass vegetative growth, as for the 
stem diameter of tillers there was difference only between the treatments of 
organic compost and mineral fertilization, and the mineral fertilization presented 
larger diameter values. 

 
Keywords: Elephant grass, mineral fertilization, organic fertilization. 
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TÍTULO: Avaliação in vitro da microinfiltração coronária em dentes selados com 

materiais restauradores provisórios 

Resumo 

Objetivo: Avaliar a microinfiltração coronária em dentes bovinos restaurados com 
materiais seladores provisórios submetidos previamente a obturação com o 
cimento Sealer 26. Materiais e Métodos: Foram utilizados 90 dentes bovinos 
armazenados em solução de timol a 0,1% até o momento de uso. Os dentes 
tiveram suas raízes cortadas 4 mm abaixo do limite amelocementário, sendo 
posteriormente o canal radicular exposto, vedado com resina acrílica. Em 
seguida, realizou-se o acesso da câmara pulpar e a face externa de todo dente 
foi impermeabilizada com duas camadas de esmalte de unha e cianocrilato de 
etila. Os dentes foram distribuídos em 9 grupos (G1- Coltosol; G2- IRM; G3 – 
Protemp 4; G4- Bioplic; G5 a G8 – conferindo a mesma ordem associada à 
limpeza com etanol à 70%; G9 – controle positivo). Os grupos G1 a G8 foram 
selados com o cimento endodôntico Sealer 26. Posteriormente, foram 
armazenados em estufa por 48 horas, submetidos à termociclagem (125 ciclos 
de 5° a 55°C), e imersos em solução aquosa de azul de metileno à 2% por 24 
horas. Transcorrido este período, os dentes foram limpos, cortados 
longitudinalmente no sentido vestíbulo-lingual e feito a leitura com paquímetro 
digital nas duas faces. Resultados: Os resultados demonstraram que o grupo G1 
obteve os melhores resultados. O grupo G6 foi o único que obteve resultados 
semelhantes ao grupo controle. Conclusão: Todos os materiais testados 
apresentaram infiltração, sendo o Coltosol o material que obteve os melhores 
resultados. 
 
Palavras-chave: Azul de Metileno; Infiltração Coronária; Materiais Provisórios. 

TITLE: In vitro evaluation of coronary microleakage in temporary restorative 

materials. 

Abstract 

Objective: To evaluate coronary microleakage in bovine teeth restored with 
provisional sealer materials previously filled with Sealer 26 cement. Materials and 
Methods: 90 bovine teeth stored in 0.1% thymol solution were used until the 
moment of use. The teeth had their roots cut 4 mm below the cementoenamel 
limit and the exposed root canal was later sealed with acrylic resin. Then, the pulp 
chamber was accessed and the external face of every tooth was waterproofed 
with two layers of nail enamel and ethyl cyanocrilate. The teeth were divided into 
9 groups (G1-Coltosol; G2-MRI; G3-Protemp 4; G4-Bioplic; G5-G8 - giving the 
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same order associated with cleaning with 70% ethanol; G9 - positive control). 
Groups G1 to G8 were sealed with Sealer 26 endodontic cement. They were then 
stored in a greenhouse for 48 hours, thermocycled (125 cycles at 5 ° to 55 ° C), 
and immersed in aqueous methylene blue solution at 2 ° C. % for 24 hours. After 
this period, the teeth were cleaned, cut longitudinally in the buccolingual direction 
and read with a digital caliper on both sides. Results: The results showed that 
group G1 obtained the best results. The G6 group was the only one that obtained 
similar results to the control group. Conclusion: All materials tested showed 
infiltration, and Coltosol was the material with the best results. 
 
Keywords: Methylene blue; Coronary Infiltration; Provisional Materials. 
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TÍTULO: Modelo de resposta à intervenção de habilidades morfossintáticas em 

estudantes monolíngues e bilíngues com risco para dislexia 

Resumo 

Com a iniciação da economia brasileira no mundo globalizado, mais crianças 
têm ingressado em escolas bilíngues, onde para um escolar ser considerado 
bilíngue, precisa é necessário ser inserido a, no mínimo, duas línguas diferentes. 
No entanto, este conceito ainda é discutido entre pesquisadores, que 
questionam a igualdade dos níveis de compreensão oral e leitora, fluência e 
escrita, que muitas vezes não são adquiridos de forma equilibrada em ambas as 
línguas. Portanto, para crianças com dislexia do desenvolvimento a 
aprendizagem escolar, principalmente a leitura e escrita, é um processo árduo, 
e as dificuldades são persistentes, especialmente na decodificação de palavras 
isoladas, refletida por prejuízo no processamento fonológico. O objetivo deste 
trabalho foi comparar o desempenho em habilidades do processamento 
fonológico de crianças bilíngues e monolíngues, diagnosticadas com dislexia do 
desenvolvimento. Trata de estudo de casos que avaliou quatro crianças com 
dislexia, duas bilíngues (GB) e duas monolíngues (GM) quanto ao 
processamento fonológico. Os resultados mostraram que os sujeitos bilíngues 
apresentaram 52 e 49 acertos em consciência fonológica, 74 e 67, e 26 e 24 
pontos em memória de trabalho, nas provas de palavras e dígitos, 
respectivamente, e tempo menor na nomeação rápida. Pode-se concluir que, em 
nosso estudo, as crianças bilíngues com dislexia, se saíram melhor que as 
monolíngues, apesar de que em alguns testes elas ainda estarem abaixo da 
média. 
 
Palavras-chave: Bilinguismo. Dislexia. Processamento fonológico. 

TITLE: Response model to morphosyntactic skills intervention in monolingual and 

bilingual students at risk for dyslexia 

Abstract 

 

With the beginning of the Brazilian economy in the globalized world, more 
children have entered bilingual schools, where for a student to be considered 
bilingual, it needs to be inserted in at least two different languages. However, this 
concept is still discussed among researchers, who question the equality of the 
levels of oral and reading comprehension, fluency and writing, which are often 
not acquired in a balanced way in both languages. Therefore, for children with 
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developmental dyslexia school learning, especially reading and writing, is an 
arduous process, and difficulties are persistent, especially in the decoding of 
isolated words, reflected by impaired phonological processing. The aim of this 
study was to compare the performance in phonological processing skills of 
bilingual and monolingual children diagnosed with developmental dyslexia. This 
is a case study that evaluated four children with dyslexia, two bilingual (GB) and 
two monolingual (GM) regarding phonological processing, phonological 
awareness skills, phonological working memory and access to mental lexicon. 
The results showed that bilingual subjects had 52 and 49 correct answers in 
phonological awareness, 74 and 67, and 26 and 24 points in working memory, in 
word and digit tests, respectively, and shorter time in rapid naming. It can be 
concluded that in our study bilingual children with dyslexia fared better than 
monolingual children, although in some tests they are still below average. 

 
 
Keywords: Bilingual. Dyslexia. Phonological processing. 
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TÍTULO: Nível de atividade física e comportamento sedentário de trabalhadores 

vinculados ao Programa de Alimentação do Trabalhador no Rio Grande do Norte 

Resumo 

 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são as principais causas de 
óbitos no mundo e têm gerado perda na qualidade de vida. Entretanto, seu 
impacto pode ser revertido por meio de políticas públicas. O Programa de 
Alimentação do Trabalhador (PAT) corrobora para alcançar esses objetivos 
desde 1976. Todavia, estudos têm demonstrado que trabalhadores vinculados a 
empresas cadastradas no PAT encontram-se com sobrepeso e obesidade. Por 
isso, realizamos um estudo descritivo, transversal, de natureza quantitativa, com 
trabalhadores de cinco indústrias vinculadas ao PAT, localizadas no Rio Grande 
do Norte, com o objetivo de avaliar o nível de atividade física e o comportamento 
sedentário desses trabalhadores. Para tanto, utilizou-se um questionário, 
envolvendo informações pessoais, sociodemográficas e de estilo de vida. A 
amostra contou com 121 trabalhadores, sendo 66% (n=80) mulheres e 44% 
(n=41) homens. A média de idade da amostra foi de 40,4 (±9,3) anos, casados 
(66,9%), com ensino médio completo (49,6%), e renda mensal entre 1 e 2 
salários mínimos. Em relação ao estilo de vida, observou-se que os 
trabalhadores possuem em sua maioria, nível de atividade física moderado 
(categoria 2) e gastam em média 7 horas por dia em comportamento sedentário 
o que reforça a importância do desenvolvimento novos estudos com essa 
população, com a finalidade de contribuir para o planejamento de ações voltadas 
para o incentivo da prática de atividade física e combate ao sedentarismo. 

 
 
Palavras-chave: Atividade física; comportamento sedentário; trabalhadores; 

TITLE: Level of physical activity and sedentary behavior of workers linked to the 

brazilian Worker's Food Program in Rio Grande do Norte 

Abstract 
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Noncommunicable Chronic Diseases (CNCDs) are the leading causes of death 
worldwide and have led to loss of quality of life. However, their impact can be 
reversed through public policies. The Workers' Food Program (WFP) 
corroborates these goals since 1976. However, studies have currently shown that 
workers linked to WFP-registered companies are overweight and obese. 
Therefore, we conducted a descriptive, cross-sectional quantitative study with 
workers from five industries linked to the WFP, located in Rio Grande do Norte, 
with the objective of assessing the physical activity level and sedentary behavior 
of these workers. To this end, a questionnaire was used, involving personal, 
sociodemographic and lifestyle information. The sample had 121 workers, 66% 
(n = 80) women and 44% (n = 41) men. The average age of the sample was 40.4 
(± 9.3) years, married (66.9%), complete high school (49.6%), and monthly 
income between 1 and 2 minimum wages. Regarding lifestyle, it was observed 
that workers mostly have moderate level of physical activity (category 2) and 
spend an average of 7 hours a day on sedentary behavior, which reinforces the 
importance of developing new studies with this population, in order to contribute 
to the planning of actions aimed at encouraging physical activity and combating 
physical inactivity. 

 
Keywords: physical activity; sedentary behavior; workers; 
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TÍTULO: AÇÕES COMPORTAMENTAIS DE AGONISTAS DO RECEPTOR DA 

NOCICEPTINA/ORFANINA FQ EM CAMUNDONGOS SUBMETIDOS AO 

ESTADO MANÍACO INDUZIDO POR METILFENIDATO 

Resumo 

 

O transtorno bipolar é uma psicopatologia que causa alto grau de morbidade, o 
que acarreta na intervenção farmacológica para recuperação dos pacientes. A 
busca por alternativas farmacoterapêuticas para o transtorno bipolar é 
necessidade clínica, já que a farmacoterapia tradicional tem eficácia limitada, 
além de produzir muitos efeitos colaterais, o que dificulta a adesão ao 
tratamento. O sistema da nociceptina/orfanina FQ (N/OFQ) e seu receptor NOP 
tem se mostrado com grande potencial para o desenvolvimento de fármacos 
psicotrópicos. Nesse contexto, o presente estudo visou investigar os efeitos 
comportamentais de agonistas NOP no teste de mania induzido pela 
administração de metilfenidato em camundongos. Nesse estudo, observamos 
que o tratamento com metilfenidato aumentou significativamente a atividade 
locomotora espontânea dos animais, enquanto que o tratamento per se com os 
agonistas NOP, a citar N/OFQ, UFP-113 e Ro 65-6570, nas diversas doses 
testadas, não afetou a distância total percorrida pelos animais. No entanto, 
quando administrados conjuntamente com o metilfenidato, o tratamento com 
UFP-113 e Ro 65-6570 reduziu discretamente a hiperlocomoção induzida pelo 
metilfenidato. Em conjunto, os dados sugerem que UFP-113 e Ro 65-6570 foram 
capazes de alguma forma prevenir discretamente a hiperlocomoção induzida por 
metilfenidato. Com o intuito de reforçar esses achados, mais estudos são 
necessários para investigar o potencial anti-mania de agonistas NOP. 

 
 
Palavras-chave: Transtorno bipolar. Camundongo. Nociceptina/orfanina FQ. 

Modelo animal 

TITLE: EFFECTS OF NOCICEPTIN/ORPHANIN FQ RECEPTOR AGONISTS IN 

MICE EXPOSED TO METHYLPHENIDATE-INDUCED MANIC-LIKE 

BEHAVIORS 

Abstract 
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Bipolar disorder is a psychopathology with high degree of morbidity, thus 
pharmacological intervention is currently required for recovering patients. The 
searching for therapeutic alternatives for treating bipolar disorder is a clinical 
need. In fact, traditional pharmacotherapy has limited efficacy, and induces many 
side effects, then affecting adherence to treatment. The nociceptin/orphanin FQ 
(N/OFQ) and its receptor (NOP) have been widely implicated as potential targets 
for the treatment of psychopathologies. In this context, the present study aimed 
to investigate the behavioral effects of NOP agonists in the methylphenidate-
induced mania-like behaviors in mice. In this study, we observed that treatment 
with methylphenidate significantly increased the mouse spontaneous locomotor 
activity, whereas treatment per se with NOP agonists, N/OFQ, UFP-113 and Ro 
65-6570, at distinct doses, did not affect the total distance traveled in mice. 
However, when given in association with methylphenidate, UFP-113 and Ro 65-
6570, slightly reduced methylphenidate-induced hyperlocomotion. Taken 
together, these data suggest that UFP-113 and Ro 65-6570 were able to mildly 
prevent the hyperlocomotion induced by methylphenidate. In order to reinforce 
these findings, further studies are needed to investigate the potential anti-mania 
effects of NOP agonists.  

 
 
Keywords: Bipolar disorder. Mouse. Nociceptin/orphanin FQ. Animal model. 

Mania. 
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TÍTULO: FORÇA MUSCULAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VIVENDO 

COM HIV PRATICANTES DE EXERCÍCIO FÍSICO 

Resumo 

 

Crianças e adolescentes vivendo com HIV apresentam níveis indesejados de 
aptidão física, comportamento preocupante, pois essa condição se relaciona 
diretamente com o desenvolvimento de distúrbios fisiológicos que afetam a 
condição funcional dos indivíduos. O objetivo do estudo foi avaliar a força 
muscular e composição corporal de crianças e adolescentes vivendo com a 
infecção do HIV em condições de prática e não de exercício físico. Estudo do 
tipo descritivo de corte transversal. A amostra composta por 30 crianças e 
adolescentes, sendo 19 com HIV. Foram incluídas crianças e adolescentes com 
idades entre 6 e 18 anos. Na determinação da idade, sexo e prática de exercício 
físico aplicou-se uma anamnese. Para avaliação da composição corporal, 
utilizou-se a Absortometria Radiológica de Dupla Energia. A força muscular foi 
analisada pela força de preensão manual com dinamômetro. Os resultados 
mostraram que a composição corporal apresentou diferença estatisticamente 
significativa nos valores de massa total e percentual de gordura do braço entre 
os grupos com HIV e sem HIV (p<0,05); na força houve uma relação negativa 
para o grupo com HIV em comparação ao grupo sem HIV. Conclui-se que a 
composição corporal e a força muscular de crianças e adolescentes vivendo com 
HIV é prejudicada quando comparadas às crianças sem infecção. No entanto, 
crianças e adolescentes com HIV sob a condição de prática de exercício físico 
podem atenuar as alterações relacionadas a composição corporal. 

 
 
Palavras-chave: força, HIV, Exercício, composição corporal 

TITLE: MUSCLE FORCE OF CHILDREN AND TEENAGERS LIVING WITH HIV 

PHYSICAL EXERCISE PRACTICES 

Abstract 

 

Children and adolescents living with HIV have unwanted levels of physical fitness, 
which is a worrying behavior, since this condition is directly related to the 
development of physiological disorders that affect the functional condition of 
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individuals. The aim of the study was to evaluate the muscle strength and body 
composition of children and adolescents living with HIV infection under conditions 
of practice and not exercise. Descriptive cross-sectional study. The sample 
consisted of 30 children and adolescents, 19 with HIV. Children and adolescents 
aged 6 to 18 years were included. In the determination of age, sex and physical 
exercise, an anamnesis was applied. For the body composition evaluation, the 
Dual Energy Radiological Absortometry was used. Muscle strength was analyzed 
by handgrip strength with dynamometer. The results showed that body 
composition showed a statistically significant difference in the total mass and arm 
fat percentage values between the groups with and without HIV (p <0.05); in 
strength there was a negative relationship for the group with HIV compared to the 
group without HIV. It is concluded that body composition and muscle strength of 
children and adolescents living with HIV are impaired when compared to children 
without infection. However, children and adolescents with HIV under the condition 
of physical exercise may attenuate changes related to body composition. 

 
 
Keywords: strength, HIV, Exercise, body composition 
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TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS CLÍNICAS E QUALIDADE DE VIDA DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ASMA 

Resumo 

Objetivo:Investigar a relação entre controle clínico da asma e condição 
socioeconômica na qualidade de vida de crianças e adolescentes com 
asma.Metodologia:Estudo de caráter transversal e exploratório com crianças e 
adolescentes com idade de 07 a 17 anos,com diagnóstico clínico de asma. O 
controle clínico da asma foi avaliado pelos critérios estabelecidos pela Global 
Initiative for Asthma 2018.Para a avaliação de qualidade de vida foi utilizado o 
questionário Pediatric Asthma Quality of Life Questionnaire(PAQLQ).O nível 
socioeconômico foi avaliado foi avaliado por meio dos critérios da Classificação 
Econômica Brasil.Para verificar a relação entre controle da asma e qualidade de 
vida,foi utilizado o pelo teste de t de student e seu correspondente não 
paramétrico,Mann-Witney.Para analisar a relação entre condição 
socioeconômica e qualidade de vida,utilizou-se a correlação de Pearson e seu 
correspondente não paramétrico,Spearman.Resultados:Participaram  78 
crianças/adolescentes com asma,da classe econômica C1 e C2,  54,7% 
possuíam asma controlada/parcialmente controlada e 45,3% não 
controlada,média de 5,01± 1,11 pontos no escore total do PAQLQ.Houve 
correlação significativa e fraca entre a pontuação do questionário 
socioeconômico e PAQLQ nos domínios média toral r=0,23;p=0,04, função 
emocional r=0,28;p=0,01, limitação de atividade 
física rho=0,28;p=0,001.Conclusão:Os dados sugerem relação entre nível 
socioeconômico e qualidade de vida de crianças e adolescentes com asma. 
 
Palavras-chave: Asma. Controle clínico. Condição socioeconômica. Qualidade 

de vida 

TITLE: Relationship between clinical variables and quality of life of children and 

adolescents with asthma 

Abstract 

Cross-sectional and exploratory study with children and adolescents aged 7 to 
17 years, with clinical diagnosis of asthma. Clinical management of asthma was 
assessed by the criteria established by the Global Initiative for Asthma (2018). 
To evaluate the quality of life, the questionnaire Pediatric Asthma Quality of Life 
Questionnaire (PAQLQ) was used. The socioeconomic level was evaluated and 
evaluated using the criteria of the Brazilian Economic Classification (CCEB). The 
data were analyzed by the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 
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version 22.0, to verify the relationship between asthma control and quality of life, 
was used by the student t test and its non-parametric correspondent, Mann-
Witney. To analyze the relationship between socioeconomic condition and quality 
of life, the Pearson correlation and its nonparametric correspondent, Spearman, 
were used. Results: 78 children / adolescents with asthma, of economic class C1 
and C2, 41 (54.7%) had controlled / partially controlled asthma and 34 (45.3%) 
uncontrolled asthma, mean of 5.01 ± 1.11 points in the total PAQLQ score. 
Affected and significant between socioeconomic diagnosis and PAQLQ in the 
mean domains of r = 0.23; p = 0.04, emotional program = 0.28; p = 0.01, physical 
activity limit rho = 0.28; p = 0.01. Conclusion: The data suggest that there is a 
relationship between socioeconomic level and quality of life of children and 
adolescents with asthma. 
 
Keywords: Asthma. Clinical control. Socioeconomic condition. Quality of life. 
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TÍTULO: Avaliação do efeito anti-inflamatório e antipeçonhento dos extratos de 

Kalanchoe brasiliensis e Kalanchoe pinnata, obtidos sob diferentes condições de 

cultivo 

Resumo 

O interesse da população em produtos de origem vegetal vem crescendo 
rapidamente nos últimos anos. A OMS sugere que ainda há a necessecidade de 
desenvolvimento de metodologias adequadas para avaliar a qualidade e 
segurança desses produtos.  As espécies Kalanchoe laciniata (L.) DC. e 
Bryophyllum pinnatum (Lamarck) Oken (Crassulaceae) são conhecidas 
popularmente como saião e coirama. Usadas largamente na medicina tradicional 
por sua ação anti-inflamatória, alguns relatos na literatura sugerem o potencial 
antiofídico. Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo realizar uma 
abordagem metabolômica voltada para a avaliação do controle de qualidade dos 
extratos, além de realizar uma investigação do potencial antiofídico de ambas. 
Como resultados mais significativos: i. as atividades in vitro evidenciaram o 
potencial das espécies frente ao envenenamento, e mostraram que o os 
estresses salino e hídrico influenciam diretamente na atividade dos extratos 
frente a inibição da atividade da PLA2 da peçonha de B. erythromelas; ii. 
quantificar três flavonoides no extrato de B. pinnatum por CLUE-DAD e sugerir 
o flavonoide quercetina3-O-α-L-arabinopiranosil-(1→2)-O-α-L-
ramnopiranosídeo como marcador específico para a espécie. Este trabalho 
significou um grande avanço no estudo com as espécies, uma vez que foi feito 
a quantificação de substâncias isoladas e sugerido que condições de cultivo 
podem influenciar na produção de metabólitos e então, em atividades biológicas 
dos extratos. 

 
Palavras-chave: Validação. Metabolômica. Marcador. Crassulaceae. 

Fitoterápico. 

TITLE: Evaluation of the antiinflammatory and antipotent effect of Kalanchoe 

brasiliensis and Kalanchoe pinnata extracts under various cultivation conditions 

Abstract 
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The population interest in herbal medicines products has been growing rapidly in 
recent years. The WHO suggests that there is still a need to develop appropriate 
methodologies to assess the quality and safety of these products. Kalanchoe 
laciniata (L.) DC. and Bryophyllum pinnatum (Lamarck) Oken (Crassulaceae) 
popularly known as saião and coirama. Used widely in traditional medicine for its 
anti-inflammatory action, some reports in the literature suggest the antiophidic 
potential of these species. The most significant results were i. in vitro activities 
showed the potential of the species in the face of poisoning and showed that 
saline and water stresses conditions directly influence PLA2 inhibition; ii: to 
quantify three flavonoids in the extract of B. pinnatum by HPLC-DAD and to 
suggest the flavonoid quercetin 3-O-α-L-arabinopyranosyl-(1à2)-O-α-L-
rhamnopyranoside as a specific marker it. This work was a great advance in the 
study with the species, since it was made the quantification of isolated 
substances and suggested that cultivation conditions may influence the 
production of metabolites and then the biological activities of the extracts. 

 
 
Keywords: Validation. Metabolomic. Marker. Crassulaceae. Herbal medicine. 
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TÍTULO: Deteccoes de misticetos acusticamente no canal SOFAR 

Resumo 

Existe pouco conhecimento sobre as espécies pelágicas de misticetos que 
ocorrem no Atlântico Sul devido a falta de esforço amostral neste região do 
planeta. Recentemente, as tecnologias de monitoramento acústico passivo tem 
permitido que regiões afastadas e de difícil acesso sejam amostradas para 
determinar a presença de grandes baleias através de suas vocalizações. Os 
Mistecetos emitem sons tonais de baixa frequência com duração de 0,5 a 1 s e 
frequência entre 30 e 1000 Hz e frequencias fundamentais abaixo de 200Hz. 
Gravadores subaquáticos instalados para detecção de terremotos foram 
utilizados para investigação da atividade vocal de misticetos pois amostram sons 
na mesma faixa de frequência destes animais. Em 2013 o experimento acústico 
COLMEIA-HYDRO fixou no canal SOFAR nas vizinhasnças do arquipelago de 
Sao Pedro e Sao Paulo um hidrofone e houveram detecções de uma padrão 
específico de som que tem caracteristicas de origem biológica. Os detectores 
destes sinais formam gerados em XBAT , uma subrotina no Matlab. O detector 
se baseia em modelos (templates) do sinal alvo para encontrar e marcar os sinais 
que ultrapassem um limiar de correlação do espectrograma ajustado 
manualmente. O ajuste do detector foi testado e validado através da inspeção 
manual das detecções automaticas. As detecções (44.832 detecções) foram 
verificadas e as de melhor qualidade (2.128 detecções) mostrou uma 
sazonalidade marcada com pico de detecção em junho.  
 
Palavras-chave: detectores, bioacustica, baleias verdadeiras 

TITLE: Acoustic detections of baleen whales in the SOFAR channel 

Abstract 

There is a lack of information about pelagic baleen whales in the Southern 
Atlantic Ocean because effort in that area is very limites. Recently remote 
monitoring technology have allowed us to acoustically investigate that area to 
determine the presence of baleen whales using their vocal activity as a proxy. 
baleen whale sounds are low frequency (30-1000Hz) and duration of 0.5 to 1 
second with fundamental frequencies around 200Hz. Underwater recorders were 
deployed to detect earthquakes  that generate sounds in the same frequency 
band as baleen whales. In 2013 the Project COLMEIA_HYDRO installed a 
hydrophone in the vicinity of the Sao Pedro e Sao Paulo archipelago and a 
biological pattern was detected. Template detectors were tested using the XBAT 
tool that runs in MATLAB based on a series of detection thresholds. The best 
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detector was then subjected to manual validation of the detections. 44,832 
detections were validated and the best ones (2,128) were used to verify a season 
pattern in the emission of these sounds. 
 
Keywords: detectors, bioacoustics, baleen whales 
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TÍTULO: Incidência do Diagnóstico de enfermagem integridade da pele 

prejudicada em paciente submetidos a cirurgia cardíaca 

Resumo 

Objetivo: investigar a incidência do diagnóstico de lesão por pressão em 
pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. Método: Trata-se de um estudo de 
coorte prospectiva para populações restritas, com abordagem quantitativa. O 
local de estudo foi um hospital de ensino no Nordeste do Brasil. A população foi 
composta por 64 pacientes que se submeteram a cirurgia cardíaca de março a 
novembro de 2018 e a amostra por aqueles que desenvolveram lesão por 
pressão. Para a coleta dos dados foi utilizada a escala de Braden para predição 
do risco de lesão por pressão do primeiro ao décimo dia de pós-operatório. Os 
dados foram analisados por meio da estatística descritiva. Resultados: 15 
pacientes apresentaram diagnóstico de integridade da pele prejudicada, o que 
correspondeu a uma incidência de 23,4%. Conclusão: a incidência do 
diagnóstico de integridade da pele prejudicada na amostra estudada foi elevada. 
 
Palavras-chave: Cuidados Pós-operatórios; Lesão por Pressão; Enfermagem 

Cardiovascular 

TITLE: Incidence of nursing diagnosis impaired skin integrity in a patient 

undergoing cardiac surgery 

Abstract 

Objective: To investigate the incidence of pressure injury diagnosis in patients 
undergoing cardiac surgery. Method: This is a prospective cohort study for 
restricted populations with a quantitative approach. The study site was a teaching 
hospital in northeastern Brazil. The population consisted of 64 patients who 
underwent cardiac surgery from March to November 2018 and the sample by 
those who developed pressure injury. For data collection, the Braden scale was 
used to predict the risk of pressure injury from the first to the tenth postoperative 
day. Data were analyzed using descriptive statistics. Results: 15 patients had a 
diagnosis of impaired skin integrity, which corresponded to an incidence of 
23.4%. Conclusion: the incidence of the diagnosis of impaired skin integrity in the 
studied sample was high. 
 
Keywords: Postoperative care; Pressure injury; Cardiovascular Nursing 
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TÍTULO: CORRELAÇÃO ENTRE SINTOMAS DE ANSIEDADE E CONTROLE 

CLÍNICO DE CRIANÇAS COM ASMA 

Resumo 

Introdução/objetivos: A asma é uma das doenças respiratórias mais frequente 
em crianças. Caracterizada por hiperresponsividade das vias aéreas inferiores e 
manifesta-se clinicamente por episódios de sibilância, dispnéia, “aperto” no peito 
e tosse. Estudos mostram a relação da asma com sintomas de ansiedade. O 
objetivo deste estudo foi observar a relação entre ansiedade e o controle clínico 
de crianças com asma residentes no Município de Natal. Método: estudo 
observacional, de caráter transversal. A população do estudo foi constituída por 
crianças com diagnóstico de asma persistente controlada. Inicialmente foi 
preenchida uma ficha de caráter clínico e dados antropométricos, seguido da 
realização de exames de função pulmonar. Adiante, as crianças e os pais foram 
submetidas à aplicação do questionário de controle clínico (ACT e c-ACT), 
Ansiedade (SCAS e SCAS-P), e qualidade de vida (PAQLQ). Resultados: 
amostra composta por 42 crianças com idade média de 10,4 ±1,9 anos, de 
ambos os gêneros. O controle clínico das crianças avaliado através do escore 
do c-ACT e ACT, apresentaram média de 18,5±4,5 e 14,3 ±3,6, respectivamente. 
Os resultados mostraram ansiedade elevada, identificada em 35,7% das 
crianças. Foram observadas correlações negativas e significativas entre o c-ACT 
e os sintomas de ansiedades. Conclusão: Os achados sugerem que os sintomas 
de ansiedade, presentes em crianças com asma, estão relacionados a um pior 
controle clínico da doença. 
 
Palavras-chave: Asma; Crianças; Ansiedade, Pais. 

TITLE: Correlation between symptoms of anxiety and clinical control of children 

with asthma. 

Abstract 

Introduction / Objectives: Asthma is one of the most common respiratory diseases 
in children. Characterized by lower airway hyperresponsiveness and clinically 
manifested by episodes of wheezing, dyspnea, chest tightness, and cough. 
Studies show the relationship of asthma with anxiety symptoms. The aim of this 
study was to observe the relationship between anxiety and clinical control of 
children with asthma living in the city of Natal. Method: cross-sectional 
observational study. The study population consisted of children with a diagnosis 
of controlled persistent asthma. Initially, a clinical form and anthropometric data 
were completed, followed by pulmonary function tests. Ahead, the children and 
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parents were submitted to the clinical control questionnaire (ACT and c-ACT), 
Anxiety (SCAS and SCAS-P), and quality of life (PAQLQ). Results: sample 
composed of 42 children with an average age of 10.4 ± 1.9 years, of both 
genders. The clinical control of the children evaluated by the c-ACT and ACT 
scores presented a mean of 18.5 ± 4.5 and 14.3 ± 3.6, respectively. The results 
showed high anxiety, identified in 35.7% of children. Negative and significant 
correlations were observed between c-ACT and anxiety symptoms. Conclusion: 
The findings suggest that anxiety symptoms present in children with asthma are 
related to worse clinical control of the disease 
 
Keywords: Asthma; Children; Anxiety, parents 
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TÍTULO: Análise da imuno-expressão de Oct4 e CD44 em células inflamatórias 

do microambiente tumoral em carcinoma epidermóide de lábio inferior. 

Resumo 

A glicoproteína transmembrana CD44 é reconhecida por ser um marcador 
altamente expresso em células tronco tumorais. A literatura também relata que 
a expressão aberrante de OCT4 pode contribuir para o processo neoplásico, 
apresentando-se como um potencial marcador para células-tronco tumorais. 
Assim, levando em conta as evidências de que as células tronco têm sido 
associadas à tumorigênese de algumas neoplasias humanas, o objetivo da 
presente pesquisa foi avaliar a expressão imuno-histoquímica das proteínas 
CD44 e OCT4 em células inflamatórias de carcinoma epidermoide de lábio 
inferior e a associação desta marcação com parâmetros clinicopatológicos dos 
casos estudados, a fim de fornecer informações sobre a influência de células do 
microambiente tumoral no processo da carcinogênese. A seleção da amostra foi 
intencional sendo constituída por 40 casos de Carcinoma epidermóide de lábio 
inferior (CELI). Após análise verificou-se que a média do número total das células 
inflamatórias positivas em todos os casos estudados foi de 63,91 para o CD44. 
Concluiu-se que mais casos demonstraram uma baixa imuno-expressão para 
CD44, correspondendo a 27 casos. 
 
Palavras-chave: Carcinoma epidermóide de lábio inferior; Imuno-histoqúimica. 

TITLE: Analysis of Oct4 and CD44 immunoexpression in inflammatory cells of 

the tumor microenvironment in lower lip squamous cell carcinoma. 

Abstract 

CD44 transmembrane glycoprotein is known as highly expressed marker in 
cancer stem cells. In addition, the literature reports that aberrant OCT4 
expression may contribute to the neoplastic process, presenting itself as a 
potential marker for cancer stem cells. Cancer stem cells have been associated 
with the tumorigenesis of some human neoplasms. The aim of the research was 
to evaluate the immunohistochemistry expression of CD44 and OCT4 proteins in 
inflammatory cells of lower lip squamous cell carcinoma, as well as as the the 
association with clinicopathological parameters. This analyse will provide 
information about the influence of microenvironment cells in the carcinogenesis 
process. The sample selection was intentional and comprises 40 cases of CELI. 
The average total number of positive inflammatory cells in all cases was 63.91 
for CD44. This value was used to divide the cases between the high and low 
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expression groups. It was concluded that more cases show a low 
immunoexpression for CD44, with a total of 27 cases. 
 
Keywords: Lower lip squamous cell carcinoma; immunohistochemistry. 
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TÍTULO: Avaliação do consumo alimentar e dietético de micronutrientes em 

pacientes oncológicos hospitalizados 

Resumo 

 

O câncer é definido como enfermidade multicausal crônica, em que as células 
possuem crescimento descontrolado. Resulta de vários fatores, sendo um dos 
principais, a dieta inadequada. As fases de iniciação, promoção e progressão de 
carcinogênese têm sido frequentemente relacionadas ao estresse oxidativo. 
OBJETIVO: Analisar o estado nutricional de pacientes oncológicos mediante 
consumo alimentar e dietético de cálcio, zinco, ferro e vitaminas C, E, D e B12. 
MÉTODOS: Estudo descritivo exploratório, incluindo pacientes internados nas 
enfermarias e pacientes ambulatoriais com diagnostico de câncer. Para 
investigar o consumo dos nutrientes foi feito o recordatório 24hrs. 
RESULTADOS: Amostra foi composta por 58 pacientes com idade entre 20 e 85 
anos. De acordo com o consumo alimentar analisado, o consumo alimentar de 
todos os nutrientes analisados estavam abaixo das recomendações diárias 
segundo as DRI’s. CONCLUSÃO: A população estudada não atingiu o consumo 
diário recomendado para os minerais e vitaminas analisados nos recordatórios, 
tendo assim uma grande porcentagem de consumo inadequado. Desta forma, a 
orientação nutricional é um fator indispensável para auxiliar na prevenção e 
controle do câncer. 

 
 
Palavras-chave: Nutrientes. Minerais. Neoplasias. 

TITLE: Evaluation of food and dietary intake of micronutrients in hospitalized 

cancer patients. 

Abstract 

 

Cancer is defined as chronic multicausal disease, in which cells have 
uncontrolled growth. It results from several factors, being one of the main ones, 
the inadequate diet. The stages of initiation, promotion and progression of 
carcinogenesis have often been related to oxidative stress. OBJECTIVE: To 
analyze the nutritional status of cancer patients through dietary and dietary intake 
of calcium, zinc, iron and vitamins C, E, D and B12. METHODS: An exploratory 
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descriptive study including patients admitted to the wards and outpatients 
diagnosed with cancer. To investigate the consumption of nutrients was made 
the 24hrs recall. RESULTS: Sample consisted of 58 patients aged between 20 
and 85 years. According to the food intake analyzed, the food intake of all 
analyzed nutrients was below the daily recommendations according to the DRI's. 
CONCLUSION: The studied population did not reach the recommended daily 
intake for the minerals and vitamins analyzed in the recalls, thus having a large 
percentage of inadequate consumption. Thus, nutritional guidance is an 
indispensable factor to assist in cancer prevention and control. 

 
 
Keywords: Nutrients. Minerals. Neoplasms. 
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TÍTULO: Qualidade de vida relacionada a asma: comparação entre a percepção 

das crianças, adolescentes e seus pais. 

Resumo 

Introdução: A asma é caracterizada pela inflamação crônica das vias aéreas 
oriunda de uma hiperresponsividade brônquica a estímulos diretos ou indiretos, 
causando forte impacto emocional que pode repercutir negativamente na 
qualidade de vida relacionada a saúde (QVRS) do indivíduo. Objetivo: avaliar a 
concordância entre a percepção da QVRS de crianças e adolescentes com asma 
e a de seus pais/responsáveis a partir da versão brasileira do PedsQLTM Asthma 
Module SF 22. Métodos: foram avaliados 170 participantes com asma com idade 
de 5 a 18 anos e 85 pais/responsáveis respectivos. A condição socioeconômica 
foi avaliada com o questionário Critério de Classificação Econômica Brasil. A 
QVRS foi avaliada pelo instrumento PedsQLTM Asthma Module SF22 em sua 
versão para a população brasileira. A função pulmonar foi mensurada pela 
espirometria adotando valores de referências. Foi avaliado o coeficiente de 
correlação intraclasse (CCI) para comparar os escores dos questionários, e o 
tamanho do efeito (TE), calculado pelo d de Cohen. Resultados: O CCI das 
crianças e seus pais/responsáveis foi de 0,313 para o domínio “sintomas” (TE = 
0,02) e 0,447 no domínio “problemas de tratamento” (TE = 0,02). O CCI entre 
adolescente e seus pais/responsáveis foi de 0,490 no domínio “sintomas” (TE = 
0,002) e 0,549 no domínio “problemas de tratamento” (TE = 0,06). Conclusão: O 
PedsQLTM Asthma Module Short Form 22 é capaz de fornecer medidas com 
satisfatória concordância. 
 
Palavras-chave: Asma, qualidade de vida, crianças, adolescentes. 

TITLE: PEDSQLTM ASTHMA MODULE SF 22: PERCEPTION OF QUALITY OF 

LIFE OF CHILDREN/ADOLESCENTS AND THEIR PARENTS/RESPONSIBLE 

Abstract 

Introduction: Asthma is characterized by chronic inflammation of the airways from 
bronchial hyperresponsiveness to direct or indirect stimuli, causing a strong 
emotional impact that can negatively affect the health-related quality of life 
(HRQL) of the individual. Objective: to evaluate the agreement between the 
perception of the HRQoL of children and adolescents with asthma and that of 
their parents / guardians from the Brazilian version of the PedsQLTM Asthma 
Module SF 22. Methods: 170 participants with asthma between 5 and 18 years 
old were evaluated and 85 parents / guardians. The socioeconomic condition was 
evaluated with the questionnaire Criterion of Economic Classification Brazil. The 
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HRQL was evaluated by the PedsQLTM Asthma Module SF22 in its version for 
the Brazilian population. Pulmonary function was measured by spirometry using 
reference values. The intraclass correlation coefficient (ICC) was used to 
compare the questionnaire scores, and the effect size (TE), calculated by 
Cohen's d. Results: The ICC of the children and their parents / guardians was 
0,313 for the domain "symptoms" (TE = 0,02) and 0,447 for the "problems of 
treatment" (TE = 0,02). The ICC between adolescents and their parents / 
guardians was 0.490 in the "symptoms" domain (TE = 0.002) and 0.549 in the 
"treatment problems" domain (TE = 0.06). Conclusion: The PedsQLTM Asthma 
Module Short Form 22 is able to provide measures with satisfactory agreement 
 
Keywords: Asthma, quality of life, children, adolescent. 
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TÍTULO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA SOBRE A 

MORBIMORTALIDADE MATERNA 

Resumo 

Objetivo: O objetivo deste estudo foi analisar a morbimortalidade materna em um 
recorte temporal de dez anos, através de uma revisão integrativa da literatura. 
Metodologia: A autora realizou uma pesquisa de artigos científicos publicados 
entre os anos 2008 a 2018 nas bases de dados eletrônicas: Biblioteca Virtual em 
Saúde, SCOPUS e Web of Science. Foram encontrados 51.452 títulos 
relacionados e selecionados 249 estudos ao final da análise. Resultados: Os 
resultados nacionais e internacionais foram semelhantes no que diz respeito ao 
conteúdo dos estudos e aos profissionais que estavam publicando. Os assuntos 
mais abordados foram sobre o diagnóstico sociodemográfico da mortalidade 
materna por regiões, as principais causas clínicas da morbimortalidade, as 
barreiras que dificultam o acesso à saúde. Os principais profissionais que 
publicam esse tipo de assunto são os profissionais da área da medicina, da 
saúde pública e enfermagem. Os aspectos bióticos foram pouco discutidos nas 
publicações. Conclusão: A mortalidade materna tem suscitado muita discussão 
no âmbito acadêmico, principalmente no que diz respeito à caracterização 
sociodemográfica e as principais causas clínicas relacionadas à 
morbimortalidade materna, ficando em menor evidência as questões éticas. 

 
Palavras-chave: Mortalidade materna, Near miss, complicações na gravidez 

TITLE: Maternal Morbimortality: An Integrative Review of Literature 

Abstract 

Objective: The aim of this study is to analyze maternal morbidity and mortality in 
a ten-year temporal context through an integrative literature review. Methodology: 
The author has read scientific researches published from 2008 to 2018 in the 
electronic databases: Virtual Health Library, SCOPUS and Web of Science. It 
was found 51,452 related titles and it was selected 249 studies at the end of the 
analysis. Results: The national and international results were similar in two points: 
the content of the studies and the professionals whose were publishing they. The 
most discussed subjects were the sociodemographic diagnosis of maternal 
mortality by region, the main clinical causes of morbidity and mortality, and the 
barriers that hinder access to health. The main professionals who publish this 
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type of subject were professionals in the field of medicine, public health and 
nursing. Biotic aspects have been little discussed in the publications. Conclusion: 
Maternal mortality has been the subject of much discussion in the academic field, 
especially regarding the sociodemographic characterization and the main clinical 
causes related to maternal morbidity and mortality. Ethical issues are less 
evident. 

 
Keywords: Maternal mortality, near miss, pregnancy complications 
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TÍTULO: Caracterização de Propriedades Físico-Químicas e Termodinâmicas do 

Mosto Cervejeiro 

Resumo 

A presente pesquisa trata-se do mosto cervejeiro e suas propriedades. O objetivo 
principal foi caracterizar o mosto a partir da determinação de suas propriedades 
físico-químicas e termodinâmicas. A importância dessa pesquisa se dá pelo fato 
de haver uma escassez de informações sobre o mosto na literatura até o 
presente momento. De acordo com os dados, pode-se concluir que o mosto é 
constituído principalmente por água, com uma quantidade significativa de 
proteínas e carboidratos e pequenas quantidades de lipídios e cinzas. Quanto à 
densidade e viscosidade, foi evidenciado que quão maior for a concentração de 
reagente (água ou etanol) em solução com o mosto, menor será o valor 
encontrado para ambas, assim como foi possível observar o efeito da 
temperatura na densidade. Constatou-se também que o mosto é um fluido 
newtoniano, a partir de análises reométricas. E quanto às propriedades térmicas, 
os resultados obtidos foram inconclusivos. 
 
Palavras-chave: Mosto cervejeiro, cerveja, caracterização, propriedades físico-

química 

TITLE: CARACTERIZAÇÃO DE PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS E 

TERMODINMICAS DO MOSTO CERVEJEIRO 

Abstract 

The present research deals with the beer wort and it’s properties. The main 
objective was to characterize the wort from the determination of it’s 
physicochemical and thermodynamic properties. The importance of this research 
is due to the fact that there's a lack of information about beer's wort in the 
literature up to the present moment. According to the data, it can be concluded 
that the wort consists mainly of water, with a significant amount of proteins and 
carbohydrates and small amounts of lipids and ashes. For density and viscosity, 
it was evidenced that the higher the concentration of reagent (water or ethanol) 
in solution with the wort, the lower the value found for both, as well as the 
temperature effect on the density. It was also found that the wort's a newtonian 
fluid, based on rheometric analyzes. As for the thermal properties, the results 
were inconclusive. 
 
Keywords: Beer wort, beer, characterization, physicochemical properties, density 
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TÍTULO: A INFLUÊNCIA DO NIPAGIN NO COMPORTAMENTO DE 

OVIPOSIÇÃO e VIABILIDADE DE Chrysomya megacephala (DIPTERA: 

CALLIPHORIDAE). 

Resumo 

Popularmente conhecida como mosca-varejeira, Chrysomya megacephala é 
uma espécie com importância médica, médica-veterinária e forense, podendo 
causar miíase secundária, auxiliar na inferência do intervalo pós-morte (IPM) e 
ser utilizada em Terapia Larval. Um dos maiores problemas na criação dessa 
mosca é o crescimento de fungos na dieta utilizada na manutenção dos insetos, 
causando muita mortalidade, e uma medida mitigadora seria a utilização do 
Nipagin nas dietas artificiais, um metilparabeno com ação antimicrobiana, mas 
pouco se sabe sobre a interferência desse composto no comportamento dos 
animais. Neste trabalho, foram realizados testes em triplicata com três 
concentrações de Nipagin na dieta das moscas com 0.1%, 0.2% e 0.3% diluídos 
em 10ml de água e o controle somente com a dieta, todas oferecidas 
simultaneamente. O experimento teve duração total de 72 horas. 20 moscas 
fêmeas e 20 machos foram inseridos em uma gaiola de acrílico de 30x30x30 cm, 
submetida a condições (28ºC e umidade 60%) do insetário no Laboratório de 
Insetos e Vetores. Os recipientes com as dietas foram inseridos nas 
extremidades da gaiola de forma equidistante e trocados a cada 24 horas. Os 
resultados obtidos foram de forma igual na duração do experimento: em nenhum 
dos três dias houve oviposição nos substratos. Dessa forma podemos inferir que 
o Nipagin deixa o ambiente com pistas que inibem a oviposição, as moscas não 
ovipuseram nem no controle, o qual ovipõem de forma normal na colônia. 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Terapia Larval. Moscas. Dieta artificial. 

Oviposição. 

TITLE: NIPAGIN'S INFLUENCE ON OVIPOSITION AND FEASIBILITY 

BEHAVIOR OF Chrysomya megacephala (DIPTERA: CALLIPHORIDAE). 

Abstract 

Popularly known as blowfly, Chrysomya megacephala is a species of medical, 
veterinary and forensic importance, and may cause secondary myiasis, assist in 
postmortem inference and be used in Larval Therapy. This is a technique that 
utilizes live, disinfected fly larvae in the treatment of difficult-to-heal wounds. One 
of the biggest problems in raising this fly is the growth of fungi in the diet used to 
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maintain insects, causing high mortality, and a mitigating measure would be the 
use of Nipagin in artificial diets, a methylparaben with antimicrobial action, but 
little is known about interference of this compound on animal behavior. In this 
work, triplicate tests were performed with three Nipagin concentrations in the diet 
of flies with 0.1%, 0.2% and 0.3% diluted in 10ml of water and control only with 
diet, all offered simultaneously. The experiment had a total duration of 72 hours. 
20 female and 20 male flies were inserted into a 30x30x30 cm acrylic cage, 
subjected to insectarium conditions (28ºC and 60% humidity) in the Insect and 
Vector Laboratory. Diet containers were inserted equidistantly at the ends of the 
cage and changed every 24 hours. The results were similar in the duration of the 
experiment: in none of the three days there was oviposition in the substrates. In 
this way we can infer that Nipagin leaves the environment with clues that inhibit 
oviposition, the flies did not ovulate either in control, which ovippos normally in 
the colony. 
 
Keywords: Keywords: Larval Therapy. Flies. Artificial diet. Oviposition. 
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TÍTULO: Fenologia de Pityrocarpa moniliformis (Benth.) Luckow & R. W. Jobson 

em um fragmento de transição de Mata Atlântica e Caatinga 

Resumo 

A fenologia refere-se à parte da botânica que estuda as diferentes fases do 
crescimento e desenvolvimento das plantas. Portanto, o presente trabalho teve 
como objetivo estudar o padrão fenológico da Pityrocarpa moniliformis em 
floresta natural localizada em Macaíba/RN, para correlacionar as fenofases e as 
suas ocorrências na região devido às condições pluviométricas do período. Para 
o levantamento fenológico, foram selecionados 20 indivíduos adultos distribuídos 
aleatoriamente pela Escola Agrícola de Jundiaí. As análises fenológicas mensais 
ocorreram de agosto de 2018 a julho de 2019, registrando a presença ou a 
ausência dos eventos reprodutivos (floração e frutificação) e vegetativos 
(brotamento e senescência foliar) para cada indivíduo. Para estimar a 
intensidade dos eventos fenológicos, utilizou-se o índice de Fournier. Nos 
períodos de janeiro a março e junho a julho de 2019 houve as maiores 
intensidades de floração. A frutificação teve os maiores picos entre os meses 
agosto e dezembro de 2018. O brotamento e a senescência foliar ocorreram de 
forma constante e com maior abundância durante o período de maior 
precipitação pluviométrica. 
 
Palavras-chave: catanduva; fenofases; climatologia 

TITLE: Pityrocarpa moniliformis (Benth.) Luckow & R. W. Jobson Phenology in a 

Transition Fragment of Atlantic Forest and Caatinga 

Abstract 

The phenology refers to the part of botany that studies how different phases of 
plant growth and development. Therefore, the present work aimed to study the 
phenological pattern of Pityrocarpa moniliformis in a natural forest located in 
Macaíba / RN, Brazil, to correlate the phenophases and their occurrences in the 
region due to the rainfall conditions of the period. For the phenological survey, 20 
adult individuals randomly selected by the Escola Agrícola de Jundiaí were 
selected. The monthly phenological analyzes took place from August 2018 to July 
2019, recording the presence or absence of reproductive (flowering and fruiting) 
and vegetative (budding and leaf senescence) events for each individual. To 
estimate the intensity of phenological events, the Fournier index was used. Leaf 
abundance remained periodic and occurred in greater abundance during the 
period of greatest rainfall. Fruiting was accentuated between August and 
December 2018. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 741 

 

 
Keywords: catanduva; fenophases; climatology 
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TÍTULO: Variação temporal do zooplâncton em um reservatório do semiárido 

brasileiro 

Resumo 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a variação temporal da comunidade 
zooplanctônica a fim de identificar padrões relacionados às condições 
ambientais. Entre 2011 e 2013 foram realizadas coletas de zooplâncton e de 
dados limnológicos em um reservatório do semiárido brasileiro. Em laboratório, 
o zooplâncton foi quantificado e identificado, com auxílio de microscópio e 
bibliografia especializada. A variação temporal do zooplâncton foi avaliada 
considerando a riqueza de espécies, equitabilidade de Pielou, diversidade de 
Shannon, além da densidade para rotíferos, cladóceros e copépodos. No total, 
foram encontradas 27 espécies de zooplâncton. Os rotíferos apresentaram a 
maior riqueza, com 17 espécies registrados no período de amostragem. Os 
copépodes destacaram-se por apresentar a maior abundância entre os grupos. 
Não foram encontradas diferenças significativas para a densidade, riqueza, 
equitabilidade e diversidade de zooplâncton entre os anos amostrados (p>0,05). 
Os cladóceros apresentaram uma relação positiva e significativa (p < 0,05) com 
o volume de água, enquanto que os copépodes foram negativamente 
relacionados com o volume. Ao longo do tempo houve redução do volume hídrico 
e aumento nas concentrações de clorofila-a e fósforo total na água do 
reservatório, indicando características de ambiente eutrofizado. Variações nos 
aspectos físicos e químicos da água afetam diretamente a comunidade 
zooplanctônica, que responde rapidamente às mudanças nas condições da 
água. 
 
Palavras-chave: Semiárido, reservatório, comunidade zooplanctônica, 

eutrofização. 

TITLE: Temporal variation of zooplankton in a Brazilian semi-arid reservoir 

Abstract 

The objective of this work was to evaluate the temporal variation of the 
zooplankton community in order to identify patterns related to environmental 
conditions. Between 2011 and 2013, zooplankton and limnological data were 
collected from a reservoir in the Brazilian semiarid region. In the laboratory, 
zooplankton was quantified and identified using a microscope and specialized 
bibliography. Zooplankton temporal variation was evaluated considering species 
richness, Pielou evenness, Shannon diversity, and density for rotifers, 
cladocerans and copepods. In total, 27 zooplankton species were found. The 
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rotifers had the highest richness, with 17 species registered in the sampling 
period. The copepods stood out for presenting the highest abundance among the 
groups. No significant differences were found for zooplankton density, richness, 
evenness and diversity between the sampled years (p> 0.05). Cladocerans had 
a positive and significant relationship (p <0.05) with water volume, while 
copepods were negatively related to volume. Over time there was a reduction in 
water volume and an increase in chlorophyll-a and total phosphorus 
concentrations in the reservoir water, indicating characteristics of eutrophic 
environment. Variations in the physical and chemical aspects of water directly 
affect the zooplankton community, which responds rapidly to changing water 
conditions. 
 
Keywords: Semi-arid, reservoir, zooplankton community, eutrophication. 
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TÍTULO: USO DE ESPÉCIES FLORESTAIS DA CAATINGA COMO FONTE DE 

ENERGIA NA SINTERIZAÇÃO DE PRODUTOS DE CERÂMICA VERMELHA 

Resumo 

 

O objetivo deste trabalho foi realizar a avaliação técnica da utilização da Mimosa 
tenuiflora, sob diferentes proporções de associação com a madeira de 
Anacardium occidentale na queima de tijolos e avaliar o custo de aquisição nas 
diferentes proporções. O estudo foi realizado em uma indústria de cerâmica 
vermelha, localizada no município de Apodi, RN e, foram utilizados três 
tratamentos (associação das espécies) com quatro repetições (queimas), sendo: 
0JP - 100% Anacardium occidentale; 50JP - 50% de Mimosa tenuiflora + 50% 
Anacardium occidentale; e 100JP - 100% de Mimosa tenuiflora. Foi avaliado o 
teor de cinzas, poder calorífico superior, densidade básica e o custo de aquisição 
da madeira. . Os dados foram submetidos aos testes de Lilliefors, Cochran e a 
análise de variância pelo teste F, sendo as médias comparadas pelo teste de 
Tukey. Considerou-se sempre o nível de significância de 5 %. Constatou-se que 
a tenuiflora apresentou os melhores resultados de poder calorífico superior e 
densidade básica, e dessa maneira, foi identificado nos tratamentos 50JP e 
100JP uma redução do consumo (m³) e do custo de aquisição. 

 
 

  

 
 
Palavras-chave: Uso de madeira; energia da biomassa; combustível. 

TITLE: USE OF CAATINGA FOREST SPECIES AS A SOURCE OF ENERGY 

IN SINTERING RED CERAMIC PRODUCTS 

Abstract 
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The objective of this work was to perform the technical evaluation of the use of 
Mimosa tenuiflora, under different proportions of association with Anacardium 
occidentale wood in the burning of bricks and to evaluate the cost of acquisition 
in different proportions. The study was carried out in a red ceramic industry 
located in Apodi, RN, Brazil. Three treatments (association of species) with four 
replications (burns) were used: 0JP - 100% Anacardium occidentale; 50JP - 50% 
Mimosa tenuiflora + 50% Anacardium occidentale; and 100JP - 100% Mimosa 
tenuiflora. The ash content, higher calorific value, basic density and cost of wood 
were evaluated. . The data were submitted to the Lilliefors, Cochran tests and the 
analysis of variance by the F test, and the means were compared by the Tukey 
test. The significance level of 5% was always considered. It was found that 
tenuiflora presented the best results of superior calorific power and basic density, 
and thus, in the 50JP and 100JP treatments, a reduction in consumption (m³) and 
acquisition cost was identified. 

 
 
Keywords: Use of wood; biomass energy; combustible. 
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TÍTULO: AFIRMATIVAS DE DIAGNÓSTICOS/RESULTADOS E 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM DE PESSOAS VIVENDO COM AIDS À 

LUZ DOS FOCOS DA PRÁTICA DE ENFERMAGEM 

Resumo 

 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) propicia um cuidado 
acurado e de grau científico para pessoas vivendo com Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (AIDS), o Processo de Enfermagem (PE) baseado 
na Teoria das Necessidades Humanas visa um cuidado direcionado ao indivíduo 
e de qualidade. A Classificação Internacional da Prática de Enfermagem 
(CIPE®) é uma das taxonomias utilizadas pelos profissionais de Enfermagem e 
contemplam fenômenos, intervenções e resultados de enfermagem. Objetivo-se: 
Construir afirmativas de Diagnósticos/Resultados e Intervenções de 
Enfermagem de pessoas vivendo com Aids à partir dos focos da Prática de 
Enfermagem utilizando a CIPE®. Trata-se de um estudo transversal com 
abordagem quantitativa. A amostra foi composta por 120 pessoas vivendo com 
Aids. O estudo transcorreu em duas etapas: 1ª: identificação dos fenômenos da 
Prática de Enfermagem para pessoas vivendo com Aids; 2ª: elaboração dos 
Diagnósticos, Resultados e Intervenções de Enfermagem. O projeto de pesquisa 
obteve licenciamento pelo Comité de Ética da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte de acordo com o CAAE 47380915.2.0000.5537. Foi encontrado 
um montante de 95 afirmativas, e foram elaboradas 230 intervenções de 
enfermagem para cada diagnóstico validado. É perceptível que a aplicabilidade 
da prática da elaboração dos diagnósticos de enfermagem contribui para uma 
assistência mais qualificada e tanto científica. 

 
 
Palavras-chave: Sistematização da Assistência de Enfermagem; Aids; 

terminologias. 

TITLE: STATEMENTS OF DIAGNOSTICS / NURSING RESULTS AND 

INTERVENTIONS OF PEOPLE LIVING WITH AIDS IN THE LIGHT OF FOCUS 

OF NURSING PRACTICE 

Abstract 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 747 

 

The Nursing Care Systematization (SAE) provides accurate and scientific care 
for people living with Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), the Nursing 
Process (PE) based on the Theory of Human Needs aims at a care directed to 
the individual and quality. The International Classification of Nursing Practice 
(CIPE®) is one of the taxonomies used by nursing professionals and includes 
nursing phenomena, interventions and outcomes. Objective: To build statements 
of Nursing Diagnoses / Results and Interventions of people living with AIDS from 
the focuses of Nursing Practice using CIPE®. This is a cross-sectional study with 
a quantitative approach. The sample consisted of 120 people living with AIDS. 
The study was carried out in two stages: 1st: identification of Nursing Practice 
phenomena for people living with AIDS; 2nd: elaboration of Nursing Diagnoses, 
Results and Interventions. The research project was licensed by the Ethics 
Committee of the Federal University of Rio Grande do Norte according to CAAE 
47380915.2.0000.5537. A total of 95 statements were found, and 230 nursing 
interventions were elaborated for each validated diagnosis. It is noticeable that 
the applicability of the practice of preparing nursing diagnoses contributes to a 
more qualified and scientific assistance. 

 
 
Keywords: Systematization of Nursing Care; Aids; terminologies. 
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TÍTULO: TENDÊNCIAS E PROJEÇÕES DA MORTALIDADE PELA NEOPLASIA 

MALIGNA DE OVÁRIOS NO BRASIL ATÉ 2030. 

Resumo 

Objetivos: Analisar a tendência temporal da mortalidade por câncer de ovários 
no Brasil e regiões, no período de 2001-2015 e calcular as projeções de 
mortalidade para o período 2016-2030. Métodos: Estudo ecológico de série 
temporal, baseado em dados secundários do Sistema de Informação sobre 
Mortalidade (SIM) do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. 
Foram analisados os óbitos, decorrentes da neoplasia, ocorridos no Brasil no 
período de 2001 a 2015 de acordo com a faixa etária e as regiões brasileiras. 
Foi analisada a tendência temporal da mortalidade pelo câncer no Brasil e 
regiões brasileiras, e calculadas as projeções de mortalidade até o ano de 2030 
por quinquênio. Resultados: Observou-se que as taxas de mortalidade mais 
elevadas que a média brasileira foram registradas, no ano de 2015, para as 
Regiões Sudeste, Centro Oeste e Sul, destacando-se a taxa de mortalidade na 
Região Norte que ficou abaixo da média nacional. Em relação à projeção para o 
Brasil no quinquênio 2026-2030, estima-se a ocorrência de 26.028 óbitos pelo 
câncer, as taxas de mortalidade apresentarão reduções nas Regiões Sul e 
Sudeste e aumento nas Regiões Norte e Centro-Oeste até 2030. Conclusão: As 
taxas de mortalidades por câncer de ovários no Brasil, até o ano de 2030, 
poderão ser explicadas baseando-se na redução dos riscos para a doença, 
fazendo com que haja uma tendência de redução da mortalidade, apesar de 
permanecer distribuída desigualmente no país. 
 
Palavras-chave: CÂNCER; OVÁRIO; BRASIL; REGIÕES; TENDÊNCIA; 

MORTALIDADE. 

TITLE: TRENDS AND PROJECTIONS OF MORTALITY BY MALIGNA 

NEOPLASIA OF OVARIES IN BRAZIL BY 2030. 

Abstract 

Objectives: To analyze the temporal trend of ovarian cancer mortality in Brazil 
and regions in the period 2001-2015 and to calculate mortality projections for the 
period 2016-2030. Methods: A time series ecological study based on secondary 
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data from the Mortality Information System (SIM) of the Department of Informatics 
of the Unified Health System. We analyzed the deaths resulting from the 
neoplasia, which occurred in Brazil from 2001 to 2015. according to the age group 
and the Brazilian regions. The temporal trend of cancer mortality in Brazil and 
Brazilian regions was analyzed, and mortality projections up to the year 2030 per 
five-year period were calculated. Results: It was observed that the mortality rates 
higher than the Brazilian average were registered, in 2015, for the Southeast, 
Midwest and South Regions, highlighting the mortality rate in the North Region 
that was below the national average. . Regarding the projection for Brazil in the 
period 2026-2030, it is estimated that 26,028 deaths from cancer occur, mortality 
rates will show reductions in the South and Southeast Regions and increase in 
the North and Midwest by 2030. Conclusion: As Ovarian cancer mortality rates in 
Brazil by the year 2030 can be explained based on reduced risk for the disease, 
leading to a tendency to reduce mortality, although it remains unevenly distributed 
in the country. 
 
Keywords: CANCER; OVARY; BRAZIL; REGIONS; TREND; MORTALITY. 
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TÍTULO: Relação entre capacidade funcional e qualidade de vida de indivíduos 

que têm fibrose cística 

Resumo 

 

Introdução: A fibrose cística é uma doença multissistêmica, porém com o 
comprometimento pulmonar como a principal causa de óbito. Objetivo: Mensurar 
a capacidade funcional e qualidade de vida de indivíduos que tem fibrose cística 
e verificar se existe uma relação entre elas. Metodologia: Em um estudo de 
desenho transversal, comparativo e analítico, pacientes com diagnóstico de 
fibrose cística confirmado pelo médico foram submetidos à teste de função 
pulmonar, força muscular respiratória, avaliação postural, qualidade de vida e 
teste do degrau de três minutos, sendo que para este presente estudo foi 
priorizado a comparação dos dados da capacidade funcional e da qualidade de 
vida. Os dados foram analisados através do SPSS 20.0, com nível de 
significância de 5%. Foram realizados o teste de Shapiro-Wilk, de acordo com a 
distribuição dos dados, o teste t’Student não pareado ou Mann-Whitney para 
comparar as médias entre os grupos e o teste t pareado ou Wilcoxon para 
verificar diferenças intragrupos. Resultado: Houve relação significativa dos 
valores do teste de degrau de 3 min com os domínios da qualidade de vida 
(físico, papel, emoção, saúde e respiratória) de moderada a muito alta, 
entretanto, não houve correlação entre os valores da percepção de esforço e 
dispneia, e os domínios da qualidade de vida. Conclusão: A capacidade funcional 
do paciente diagnosticado com fibrose cística interfere em sua qualidade de vida. 

 
 
Palavras-chave: Fibrose cística, qualidade de vida, capacidade funcional 

TITLE: Relationship between functional capacity and quality of life of individuals 

with cystic fibrosis 

Abstract 

Introduction: Cystic fibrosis is a multisystem disease, but pulmonary involvement 
is the leading cause of death. Objective: To measure the functional capacity and 
quality of life of individuals with cystic fibrosis and to verify if there is a relationship 
between them. Methods: In a cross-sectional, comparative and analytical study, 
patients with a doctor-confirmed cystic fibrosis diagnosis will be submitted to 
pulmonary function, respiratory muscle strength, postural assessment, quality of 
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life, and three-minute step testing. For this study, priority will be given to 
comparing data on functional capacity and quality of life. Data will be analyzed 
using SPSS 20.0, with a significance level of 5%. Shapiro-Wilk test will be 
performed according to data distribution, unpaired t'Student test or Mann-Whitney 
test to compare the means between groups and paired t test or Wilcoxon to verify 
intragroup differences. Results: There was a significant relationship between the 
3 min step test values and the moderate to very high quality of life (physical, role, 
emotion, health and respiratory) domains, however, there was no correlation 
between the perceived exertion values, and dyspnea, and the domains of quality 
of life. Conclusion: The functional capacity of patients diagnosed with cystic 
fibrosis interferes with their quality of life. 
 
Keywords: Cystic fibrosis, quality of life, functional capacity. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR DE TRABALHADORES 

VINCULADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR NO 

RN 

Resumo 

 

O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) é uma política pública 
instituída desde 1976, que tem como objetivo promover a melhoria das 
condições nutricionais dos trabalhadores, visando a promoção da saúde e a 
prevenção de doenças relacionadas à alimentação. Este estudo buscou avaliar 
o consumo alimentar dos trabalhadores vinculados a empresas cadastradas no 
PAT, no RN, buscando caracterizar o consumo alimentar, no que se refere ao 
perfil calórico e nutricional. Foram avaliados 189 trabalhadores de 7 empresas 
entre pequeno, médio e grande porte do setor de transformação e subsetor de 
Alimentos e Bebidas. Aplicou-se o recordatório 24 horas para a obtenção de 
informações sobre o consumo alimentar e um questionário semi-estruturado 
para a obtenção de dados gerais, socioeconômicos e demográficos. Nutrientes 
como carboidratos, proteínas, lipídios, fibras e sódio não atingiram ou excederam 
os valores descritos na Portaria Interministerial nº. 66/2006. Conclui-se que é 
necessário ajustes nas elaborações dos cardápios das empresas avaliadas para 
que os nutrientes presentes nas refeições se apresentem em quantidades e 
percentuais adequados, a fim de garantir que os trabalhadores atinjam suas 
necessidades diárias corretamente. 

 
 
Palavras-chave: Políticas públicas. Saúde do trabalhador. Consumo de 

alimentos. 

TITLE: EVALUATION OF FOOD CONSUMPTION OF WORKERS LINKED TO 

THE RN WORKER'S FOOD PROGRAM 

Abstract 

The Workers Food Program (WFP) is a public policy established since 1976, 
which aims to promote the improvement of workers' nutritional conditions, aiming 
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at health promotion and the prevention of diseases related to food. This study 
aimed to evaluate the food consumption of workers linked to companies 
registered in PAT, RN, seeking to characterize food consumption, regarding the 
caloric and nutritional profile. A total of 189 workers from 7 companies were 
evaluated, including small, medium and large companies in the manufacturing 
sector and the Food and Beverage subsector. The 24-hour recall was applied to 
obtain information on food consumption and a semi-structured questionnaire to 
obtain general, socioeconomic and demographic data. Nutrients such as 
carbohydrates, proteins, lipids, fiber and sodium did not reach or exceed the 
values described in Interministerial Ordinance no. 66/2006. It is concluded that 
adjustments are needed in the menu elaborations of the evaluated companies so 
that the nutrients present in the meals are presented in adequate amounts and 
percentages, in order to ensure that the workers reach their daily needs correctly. 
 
Keywords: Public policy. Worker’s health. Consumption of food. 
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TÍTULO: Agregação de valor ao bagaço de cana-de-açúcar mediante 

enriquecimento nutricional através de microrganismo. 

Resumo 

   O Brasil não é só o maior produtor de cana-de-açúcar, seguido por Índia e 
China, mas também o maior produtor de açúcar e etanol de cana-de-açúcar. O 
trabalho teve como objetivo estudar o enriquecimento nutricional do bagaço de 
cana-de-açúcar através da levedura (Saccharomyces cerevisiae) em 
fermentação semissólida para produção de ração peletizada destinada a 
alimentação animal. Estudar o enriquecimento nutricional do bagaço de cana-
de-açúcar através da levedura (Saccharomyces cerevisiae) em fermentação 
semissólida .foram realizados quatro tratamentos, sendo o primeiro a 
testemunha ; o segundo o resíduo enriquecido apenas com 2% de levedura; o 
terceiro com a mesma porcentagem de levedura + 1% de ureia e por fim o quarto 
tratamento com 2% de levedura e 2% de ureia. O maior teor proteico encontrado 
foi no tratamento quatro em que obteve-se 12,31% de proteína bruta.Concluiu-
se com os resultados desta pesquisa que o bagaço de cana-de-açúcar inoculado 
com a levedura e ureia pode ser utilizada como suplemento para alimentação de 
ruminantes em período de escassez de alimentos nas regiões produtoras de 
cana-de- açúcar, evitando o impacto ambiental causado por estes resíduos 
colocados em lugares inadequados. 
 
Palavras-chave: Residuos, analise químicas-bromatologicas, alimentação 

alternativa. 

TITLE: Adding value to sugarcane bagasse through nutritional enrichment 

through microorganism. 

Abstract 

     Brazil is not only the largest producer of sugarcane, followed by India and 
China, but also the largest producer of sugarcane sugar and ethanol. The 
objective of this work was to study the nutritional enrichment of sugarcane 
bagasse through yeast (Saccharomyces cerevisiae) in semi-solid fermentation 
for the production of pelletized animal feed. To study the nutritional enrichment 
of sugarcane bagasse through yeast (Saccharomyces cerevisiae) in semi-solid 
fermentation. Four treatments were performed, the first being the control; the 
second is the residue enriched with only 2% yeast; the third with the same 
percentage of yeast + 1% urea and finally the fourth treatment with 2% yeast and 
2% urea. The highest protein content was found in treatment four in which 
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12.31% crude protein was obtained. It was concluded with the results of this 
research that sugarcane bagasse inoculated with yeast and urea can be used as 
a supplement. to feed ruminants in times of food shortages in sugarcane 
producing regions, avoiding the environmental impact caused by these residues 
placed in inappropriate places. 

 
Keywords: Residues, chemical-bromatological analysis, alternative foods. 
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TÍTULO: Avaliação do potencial larvicida de extratos aquoso obtidos em 

extração a quente de sementes de plantas do Rio Grande do Norte contra Aedes 

aegypti 

Resumo 

Artrópodes são comumente vetores arboviroses de importância médica. O 
Aedes aegypti pertence a esse grupo, a qual o controle químico tem alto custo 
financeiro e ambiental. Assim, extratos e isolados de plantas vêm sendo 
avaliados por ser de baixo custo e baixa toxicidade ambiental. Este estudo visou 
obter extratos aquosos de sementes da Caatinga, por meio de extração a quente 
e investigar sua ação larvicida contra o A. aegypti.. Para tanto, as farinhas das 
sementes Anadenanthera colubrina, Amburana cearensis e Erythrina velutina 
foram submetidas separadamente a extração aquosa (1:20) a 80 °C por 7 horas. 
Após centrifugação o sobrenadante foi filtrado e denominado extrato aquoso 
(EA). A atividade larvicida dos EAs foram avaliada em 7 concentrações entre 
50% a 0,78% (v/v), a mortalidade larval foi analisada em 24 e 48 h. Os resultados 
dos ensaios com EA de A. colubrina mostraram uma LC50 de 1,22% (0,36 
mg/mL), de A. cearensis 4,64% (0,67 mg/mL e de E. velutina 8,45% (1,85 
mg/mL) após 24 h. Em avaliações anteriores da atividade de extratos obtidos em 
tampão salino, encontramos uma LC50 de 2,41 mg/mL para A. colubrina, os 
outros extratos também tiveram performance melhor nessa nova análise. Esses 
dados sugerem que essa extração promoveu alteração na composição e/ou 
quantidade de componentes larvicidas. Concluímos que a extração aquosa a 
quente forneceu EA com ação larvicida de fácil e barata obtenção, candidata a 
alternativa aos larvicidas sintéticos no controle do A. aegypti. 
 
Palavras-chave: Arbovisores, Aedes aegypti, Bioinseticida, Caatinga, Dengue. 

TITLE: Evaluation of larvicidal potential of aqueous extracts obtained from hot 

extraction of seeds from Rio Grande do Norte plants against Aedes aegypti 

Abstract 

Arthropods are commonly arboviral vectors of medical importance. Aedes aegypti 
belongs to this group, which chemical control has a high financial and 
environmental cost. Thus, plant extracts and isolates have been evaluated for 
their low cost and low environmental toxicity. This study aimed to obtain aqueous 
extracts of Caatinga seeds by hot extraction and to investigate their larvicidal 
action against A. aegypti. To this end, the flours of Anadenanthera colubrina, 
Amburana cearensis and Erythrina velutina seeds were separately subjected to 
aqueous extraction. (1:20) at 80 ° C for 7 hours. After centrifugation the 
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supernatant was filtered and termed aqueous extract (EA). Larvicidal activity of 
AEs were evaluated at 7 concentrations between 50% and 0.78% (v / v), larval 
mortality was analyzed at 24 and 48 h. Results from A. colubrina EA assays 
showed an LC50 of 1.22% (0.36 mg / mL), A. cearensis 4.64% (0.67 mg / mL) 
and E. velutine 8.45 % (1.85 mg / mL) after 24 h In previous evaluations of the 
activity of extracts obtained in saline buffer we found an LC50 of 2.41 mg / mL for 
A. colubrina, the other extracts also performed better in this new analysis. These 
data suggest that this extraction promoted changes in the composition and / or 
quantity of larvicidal components.We concluded that the hot aqueous extraction 
provided easy and inexpensive larvicidal action EA, candidate for the alternative 
to synthetic larvicides in the control of A. aegypti. 
 
Keywords: Arbovisores, Aedes aegypti, Bioinsecticide, Caatinga, Dengue. 
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CÓDIGO: SB0818 
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TÍTULO: Métricas acústicas e ruído antropogênico em uma Paisagem Sonora 

Marinha 

Resumo 

O mar vem sendo continuamente impactado por ruídos antropogênicos 
(antropofonia), prejudiciais à biota marinha. A paisagem acústica tem se 
mostrado promissora no monitoramento ambiental de longo prazo. Contudo, 
ainda se carece de um método robusto para sua interpretação, especialmente 
em ambientes aquáticos. O objetivo do presente trabalho foi analisar como 
diferentes métricas descritivas de paisagens sonoras reagem à antropofonia em 
um ambiente marinho. Os dados foram coletados no PARNAM Abrolhos/BA, nas 
áreas: Controle (baixo tráfego de barcos) e Tratamento (alto tráfego de barcos). 
Para cada área foi calculado PSD, 9 índices acústicos e LDFC/ribbonplots. As 
duas áreas apresentaram um padrão diferente no PSD em frequências<600Hz, 
com o Tratamento apresentando maiores intensidades sonoras; tal faixa de 
frequência é característica de ruído de barco. Alguns índices não foram capazes 
de diferenciar as áreas (SNR e ACT) enquanto outros foram, tendo valores altos 
mais prováveis na área Controle (1-H[t], NDSI, 1-H[s]) ou no Tratamento (ACI, 
SPD, ACT, BGN). O NDSI conseguiu distinguir antropofonia de zoofonia, sendo 
indicado como medida de distúrbio antrópico de uma paisagem, enquanto que 
1-H[t] e 1-H[s] atuaram como medidas de dominância acústica. ACI se mostrou 
influenciado por uma única espécie e deve ser utilizado com cuidado como proxy 
de diversidade. As imagens dos LDFC’s e ribbonplots revelaram padrões 
sonoros de baleia-jubarte, a qual utiliza a área como sítio reprodutivo. 
 
Palavras-chave: Índices acústicos; Ruído de barco; Banco de Abrolhos. Baleia-

jubarte. 

TITLE: Acoustic metrics and noise interference in a marine soundscape 

Abstract 

The sea is been continuously impacted by anthropogenic noise (anthropophony), 
harmful for marine biota. The field of soundscape is promising for long term 
environmental monitoring. However, a robust methodology for the interpretation 
of soundscape data is still in need, especially for aquatic environments. Hence, 
the objective of the present work was to analyze how descriptive acoustic metrics 
react to anthropophony in a marine environment. Data were collected in 
Abrolhos/BR in two areas: Control (low vessel traffic) and Treatment (high vessel 
traffic). For each area, we calculated PSD and nine acoustic indices and 
generated LDFCs and ribbonplots. The two areas presented a different pattern in 
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the PSD at frequencies below 600Hz, with Treatment presenting higher sound 
levels; such frequency range is characteristic of boat noise. Some indices were 
not able to differentiate the areas (SNR and ACT) while others were (p <.05), 
having more probable higher values in the Control (1-H [t], NDSI, 1-H [s]) or 
Treatment area (ACI, SPD, ACT, BGN). NDSI was able to distinguish 
anthropophony from zoophony, being useful as a measure of anthropic 
disturbance in a soundscape, whereas 1-H [t] and 1-H [s] acted as measures of 
acoustic dominance. ACI was influenced by the vocalization of a single species 
and should be used with caution as a proxy of diversity. LDFCs and ribbon plots 
revealed complex sound patterns of humpback whale singing activity, which uses 
the area as a breeding ground. 
 
Keywords: Acoustic indices; Vessel noise; Abrolhos Bank. Humpback Whale. 
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TÍTULO: Caracterização sócio-demográfica e clínica das mães de crianças 

portadoras da microcefalia associada ao Zika vírus 

Resumo 

 

Considerada uma anomalia cerebral, a microcefalia, tem sua origem congênita 
ou tem surgimento após o nascimento. Pode resultar de fatores ambientais, 
decorrentes da exposição materna. A microcefalia acarreta em atrasos no 
desenvolvimento psicomotor da criança. Além disso, causa um grande impacto 
nas relações socioeconômicas da família, visto que a maioria dessas mães 
possui baixo nível socioeconômico. A pesquisa teve como objetivo realizar a 
caracterização sócio-demográfica e clínica das mães de crianças portadoras da 
microcefalia associada ao Zika vírus. Trata-se de um estudo descritivo, 
transversal, de abordagem quantitativa, desenvolvido no Centro de Reabilitação 
Infantil (CRI), município de Natal. Foram investigadas 36 mulheres, a maioria 
apresentaram renda familiar entre 1 e 3 salários mínimos. Dentre essas mulheres 
não havia histórico familiar de microcefalia. Mais da metade possuíam ensino 
fundamental incompleto e oitenta por cento se consideravam de cor parda. 
Todas as mulheres realizaram a consulta de pré-natal, e iniciaram as consultas 
no primeiro trimestre da gravidez, e uma pequena parte fazia uso de bebidas 
alcoólicas ou outras drogas. Foi observado ainda, que grande parte das 
mulheres fez uso de algum medicamento durante a gestação, os principais 
sendo analgésicos, ácido fólico, sulfato ferroso, suplementos vitamínicos, anti-
hipertensivos e antibióticos. Com relação à doença exantemática foi observado 
que os sintomas se deram no primeiro trimestre da gestação. 

 
 
Palavras-chave: Caracterização materna. Zika-vírus. Microcefalia. 

TITLE: Sociodemographic and clinical characterization of mothers of children 

with Zika virus-associated microcephaly 

Abstract 

 

Considered a brain anomaly, microcephaly has its congenital origin or appears 
after birth. It may result from environmental factors arising from maternal 
exposure. Microcephaly causes delays in the child's psychomotor development. 
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In addition, it has a major impact on the family's socioeconomic relationships, 
since most of these mothers have low socioeconomic status. The research aimed 
to perform the socio-demographic and clinical characterization of mothers of 
children with Zika virus-associated microcephaly. This is a descriptive cross-
sectional study with a quantitative approach, developed at the Child 
Rehabilitation Center (CRI), Natal. Thirty six women were investigated, most of 
them with family income between 1 and 3 minimum wages. Among these women 
there was no family history of microcephaly. More than half had incomplete 
elementary school and eighty percent considered themselves to be brown. All 
women attended the antenatal consultation, and started the consultations in the 
first trimester of pregnancy, and a small portion used alcohol or other drugs. It 
was also observed that most women used some medication during pregnancy, 
the main ones being analgesics, folic acid, ferrous sulfate, vitamin supplements, 
antihypertensives and antibiotics. Regarding exanthematic disease, it was 
observed that symptoms occurred in the first trimester of pregnancy. 

 
 
Keywords: Maternal characterization. Zika virus. Microcephaly. 
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TÍTULO: TOXICIDADE AGUDA DO NITROGÊNIO AMONIACAL PARA O 

CAMARÃO ORNAMENTAL Neocaridina davidi 

Resumo 

 

Dentre a grande diversidade de organismos aquáticos ornamentais produzidos, 
podemos encontrar os camarões ornamentais, como os Neocaridina davidi com 
suas especificações de cores diferenciadas, que pode ser uma importante 
alternativa para a aquariofilia. O objetivo do trabalho visa determinar as doses 
letais de amônia para camarões ornamentais, Neocaridina davidi submetidos a 
96 h de exposição em diferentes concentrações. O experimento foi realizado no 
Laboratório de Larvicultura, Berçário e Reprodução de Camarão da Escola 
Agrícola de Jundiaí/UFRN. Os camarões adultos foram expostos a 7 
concentrações de amônia total (0, 5, 10, 20, 40, 60 e 80 mg.L-1) denominados 
T1, T2, T3, T4 e T5, T6 e T7, respectivamente. Foram utilizadas quatro réplicas, 
cada qual com 10 animais. Para tanto, os animais foram acondicionados em 
aquários de vidro contendo 5 L por 96 h e, ao final do experimento, os dados 
foram analisados pelo programa Trimmed que calculou os resultados da LC50 
após 96h. A LC50 obtida após 96 h para o Neocaridina davidi foi 27,36 mg.L-1 
de amônia total. Com base nos resultados obtidos, recomendamos, para a 
produção desta espécie de camarão ornamental, um nível seguro abaixo de 
27,36 mg.L-1. Evidenciando a importância do monitoramento da amônia e assim 
evitando que ultrapasse os níveis toleráveis proporcionando aumento de 
produtividade. 

 
 
Palavras-chave: Toxicidade aguda. Amônia. Mortalidade. Neocaridina davidi. 

TITLE: Acute Toxicity of Ammonia Nitrogen to Ornamental Shrimp Neocaridina 

davidi 

Abstract 

 

Among the great diversity of ornamental aquatic organisms produced, we can 
find the ornamental prawns, such as Neocaridina davidi also known as cherry 
shrimp with amazing colours and ideal shrimp for beginners for aquarium. The 
main of this work had determined concentrations of total ammonia nitrogen (TAN) 
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using a short-term static renewal. The median lethal concentration (96h LC50) 
for TAN was 0, 5, 10, 20, 40, 60 and 80 mg/L know as T1, T2, T3, T4, T5, T6 and 
T7, respectively. Four replicates were used, each with 10 animals that was 
conditioned in glass aquarium containing 5 L for 96 h and, at the end of the 
experiment, the data were analyzed by the Trimmed program wich calculated the 
LC50 results after 96 h. The LC50 obtained after 96 h for Neocaridina davidi was 
27,36mg/L of total ammonia. Based on the results obtained, we recommend, for 
the production of this ornamental shrimp species, a safe level below 27.36mg/L. 
It highlights the importance of monitoring ammonia for increasing productivity. 

 
 
Keywords: Acute toxicity. Ammonia. Mortality. Neocaridina davidi. 
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TÍTULO: EFEITOS DO TREINO DE MARCHA EM ESTEIRA INCLINADA 

SOBRE PARÂMETROS FUNCIONAIS DE INDIVÍDUOS COM ACIDENTE 

VASCULAR CEREBRAL 

Resumo 

Em indivíduos acometidos pelo AVC é normal observar comprometimentos 
funcionais gerando, por consequência, declínio da capacidade aeróbica 
ocasionada pela inatividade física. O treino de marcha em esteira inclinada vem, 
a partir desse trabalho, ser sugerido como uma opção de intervenção para o 
tratamento de pós AVC. OBJETIVOS: Analisar as implicações do treino de 
marcha em esteira inclinada sobre os parâmetros cardiovasculares e funcionais 
em indivíduos com AVC crônico. METODOLOGIA: Ensaio clínico randomizado 
e cego, 17 indivíduos com sequelas de AVC há mais de 6 meses, de 20 a 70 
anos e ambos os sexos, distribuídos aleatoriamente em 3 grupos: controle 
(esteira sem inclinação), experimental 1(inclinada a 5%) e experimental 2( 
inclinada a 10%). O treino ocorre por 6 semanas, 3 sessões semanais de 30 min 
cada. As avaliações das medidas (teste de velocidade de marcha no solo e FC 
de repouso) ocorrem no 1º dia e após o término dos treinos. RESULTADOS: Os 
resultados preliminares demonstraram que os parâmetros cardiovasculares se 
comportaram de maneira semelhante entre os grupos, com os valores de 
frequência cardíaca (FC). A FC mantem-se relativamente estável em todos os 
momentos analisados. Os parâmetros funcionais também foram semelhantes 
entre os grupos nos momentos avaliados, com a velocidade tendendo aumentar. 
CONCLUSÃO: Os dados indicam que o treino em esteira inclinada é seguro, 
promovendo manutenção da FC durante e após o treinamento e aumento da 
velocidade de marcha.  
 
Palavras-chave: AVC, Fisioterapia, esteira, funcionalidade, variáveis 

cardiovasculares 

TITLE: EFFECTS OF TILT MARCH TRAINING ON FUNCTIONAL 

PARAMETERS OF CEREBRAL VASCULAR ACCIDENT INDIVIDUALS 

Abstract 

 

In several cases with stroke, the normal is the impairment of the clocks, resulting, 
consequently, the decline in aerobic capacity caused by inactivity. From this work, 
inclined treadmill training is suggested as an intervention option for the treatment 
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of post stroke. OBJECTIVES: To analyze how the implications of gait movement 
on gait on cardiovascular parameters and the distancing changes with chronic 
stroke. METHODOLOGY: Randomized, blinded clinical trial, 17 individuals with 
stroke sequelae for more than 6 months, aged 20 to 70 years and both sexes, 
randomly assigned to 3 groups: control (treadmill without inclination), 
experimental 1 (treadmill 5%) and experimental 2 (10% inclined treadmill). The 
training takes place for 6 weeks, 3 times a week of 30 min each. As a non-walking 
speed test and training ground, there is no day after the end of training. 
RESULTS: Preliminary results showed that cardiovascular parameters behave 
similarly between groups with heart rate values. Heart rate is maintained at all 
critical times. The timing was also different between the groups at the evaluated 
moments, with the speed tending to increase. CONCLUSION: The data indicate 
that treadmill gait training with distances is safe, promoting the maintenance of 
HR during and after training, as well as gait speed. 

 
 
Keywords: Stroke. Physiotherapy. Treadmill. Functionality. Cardiovascular vari 
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TÍTULO: Ações de reabilitação pelo enfermeiro no cuidado paliativo a indivíduos 

com deficiência e incapacidades 

Resumo 

Introdução: Os cuidados paliativos são realizados a, indivíduos com doenças 
crônicas degenerativas ou doenças não transmissíveis, fornecendo aos 
pacientes e familiares, melhor qualidade de vida no processo de finitude. O 
ambiente domiciliar torna-se favorável para esse cuidado, em que o enfermeiro 
é um dos profissionais presentes em toda atenção à saúde e que participa da 
maior parte das ações desenvolvidas nos serviços. Essa pesquisa teve o 
seguinte objetivo: identificar as ações de cuidados paliativos dos enfermeiros no 
serviço de atenção domiciliar. Metodologia : Revisão narrativa da leitura a partir 
de pesquisa eletrônica de artigos indexados e publicas na íntegra no Portal 
Capes. Resultados e discussão: Os artigos desse estudo apontaram que os 
enfermeiros atuam em diversas esferas da assistência de cuidados paliativos, 
assumindo cargos e funções que perpassam por todo o cuidado. As ações do 
enfermeiro nesse cuidado são: visitas domiciliares; gestão do cuidado; 
avaliação, controle e supervisão dos sintomas desses pacientes; ações de 
educação em saúde de acordo com as demandas dos pacientes; manejo dos 
aspectos biopsicossocial e espiritual, visando um cuidado integral e a 
continuidade da assistência. Conclusão: Portanto, fica evidente a atuação do 
enfermeiro como participação ativa no Serviço assistencial domiciliar. 

 
Palavras-chave: Cuidados Paliativos, Serviço de Assistência Domiciliar, 

Enfermagem. 

TITLE: Rehabilitation actions by nurses in palliative care for individuals with 

disabilities and incapacities 

Abstract 

 

Introduction: Palliative care is performed to individuals with chronic degenerative 
diseases or non-communicable diseases, providing patients and relatives with a 
better quality of life in the process of finitude. The home environment becomes 
favorable for this care, in which the nurse is one of the professionals present in 
all health care and participates in most of the actions developed in the services. 
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This research had the following objective: to identify the palliative care actions of 
nurses in the home care service. Methodology: Narrative review of reading from 
electronic research of indexed and published articles in full in the Capes Portal. 
Results and discussion: The articles of this study indicated that nurses act in 
several spheres of palliative care, assuming positions and functions that 
permeate all care. The actions of the nurse in this care are: home visits; Care 
management; Evaluation, control and supervision of the symptoms of these 
patients; Health education actions according to the patients ' demands; 
Management of biopsychosocial and spiritual aspects, aiming at integral care and 
continuity of care. Conclusion: Therefore, it is evident the role of nurses as active 
participation in the home care service. 

 
 
Keywords: Palliative Care, Home care service, Nursing. 
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TÍTULO: ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE PÓS CONCENTRADOS A 

BASE DO RESÍDUO DA POLPA DE ACEROLA (Malpighia glabra L.) 

Resumo 

A busca por produtos de fácil e rápido preparo é crescente no Brasil, o que gera 
não só a expansão do mercado de polpas, mas também a preocupação com a 
forma de descarte dos resíduos oriundos dessas indústrias. Visando favorecer 
uma alternativa para reutilização desses resíduos, o presente trabalho teve como 
objetivo a elaboração de pós a base do resíduo de acerola e a caracterização 
tanto destes quanto do resíduo in natura. Os resultados encontrados mostraram 
que o pó obtido do resíduo liofilizado e in natura possuem valores altos de 
compostos fenólicos totais e semelhantes entre si, sendo os pós obtidos pelo 
método de secagem por atomização os que apresentaram menor concentração 
desses compostos. Quanto aos valores de antocianinas monoméricas totais, os 
pós obtidos pelo método de secagem por atomização apresentaram maior 
concentração desses compostos quando comparados aos valores para o pó 
liofilizado e o resíduo in natura. Em relação a umidade pode-se destacar que o 
resíduo in natura apresenta um nível alto, enquanto os pós obtidos pelo método 
por spray-dryer e por liofilização se apresentam muito secos, conferindo a estes 
uma característica altamente higroscópica. Portanto, pode-se concluir que a 
incorporação destes pós em outros produtos na indústria de alimentos é 
vantajosa, já que oferece uma forma de reutilização do resíduo que seria 
descartado e em uma possível matéria prima rica em compostos bioativos, 
todavia, sua utilização apresenta algumas limitações. 
 
Palavras-chave: Acerola.Resíduo de frutas.Compostos 

bioativos.Liofilização.Spray-dryer 

TITLE: CARACTERIZATION AND ELABORATION OF CONCETRATED 

POWDERS ARISING FROM ACEROLA (Malpighia glabra L.) PULP WASTE 

Abstract 

The search for fast and easy preparation products is increasing in Brazil, which 
generates not only the expansion of the pulp market, but also the worry about the 
way of discard of waste from this industry. Aiming to favor an alternative for the 
reuse of waste, the present work had as goal the elaboration of powders arising 
from the wastes of Acerola and the characterization of both the powder and the 
waste in natura. The results found show that the powder obtained of the freeze-
dried waste and of the waste in natura have high values of total phenolic 
compounds and similar to each other, being the powders obtained by the spray-
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dryer method the ones that showed less concentration of these compounds. As 
for the values of total monomeric anthocyanins, the powders obtained by the 
spray dryer method showed bigger concentration of these compounds when 
compared to the values of the freeze-dried powder and of the waste in natura. 
About the humidity, stands out that the waste in natura show an high level, while 
the powders obtained by the spray dryer method and by freeze drying show 
themselves very dry, checking them an highly hygroscopic characteristic. 
Therefore, it can be concluded that the incorporation of these powders in others 
products at the food industry is advantageous, once it offers an way of reuse of 
the waste that would be discarded and a possible raw material rich in bioactive 
compounds, however, your utilization shows some limitations. 
 
Keywords: Acerola.Fruit waste.Bioactive compounds.Lyophilization.Spray-dryer 
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TÍTULO: Avaliação da expressão proteica de podocina como biomarcador 

precoce de dano podocitário em pacientes transplantados renais em uso de 

inibidores de mTOR (Mammalian Target of Rapamycin) 

Resumo 

A albuminúria é a principal manifestação clínica da lesão glomerular após o 
transplante renal (TxR), que pode ser induzida pelo uso de inibidores do mTOR. 
Assim a avaliação clínica e laboratorial de pacientes no pós-TxR é importante 
para caracterizar esses pacientes e suas necessidades, permitindo a adoção de 
medidas que garantam a sobrevida e o bom funcionamento do enxerto. O 
objetivo do estudo foi avaliar os dados laboratoriais de pacientes TxR com ou 
sem imTOR no esquema terapêutico imunossupressor, por 6 meses, sendo 
incluído 20 pacientes TxR atendidos no HUOL. Foram recrutados e distribuídos 
em dois grupos de acordo com o uso de imTOR (grupos controle e caso), sendo 
avaliados em 3 e 6 meses de pós-TxR. Os parâmetros bioquímicos de ureia, 
creatinina, proteína total, albumina, glicose, hemoglobina glicada, colesterol total 
e frações, cálcio total, fósforo, fosfatase alcalina total e paratormônio, bem como 
a relação albumina/creatinina (RAC) e a taxa de filtração glomerular foram 
estimadas. Foi observado um aumento significativo da creatinina, ureia e RAC e 
redução significativa da taxa de filtração glomerular no grupo caso quando 
comparados ao grupo controle. Assim, diante dos resultados obtidos, pode-se 
concluir que os pacientes em uso de imTOR apresentam desfechos negativos 
na evolução do TxR, exibindo quadro de proteinúria já em 6 meses após o 
procedimento, expressando um maior risco de desenvolverem alterações 
glomerulares que conduzem a menor sobrevida do enxerto. 
 
Palavras-chave: Transplante renal. albuminúria. lesão glomerular. 

TITLE: Evaluation of podocin protein expression as an early biomarker of 

podocyte damage in renal transplant patients using mTOR (Mammalian Target 

of Rapamycin) inhibitors 

Abstract 

Albuminuria is the main clinical manifestation of glomerular injury following renal 
transplantation (TxR), which may be induced by the use of mTOR inhibitors. 
Thus, the clinical and laboratory evaluation of post-TxR patients is important to 
characterize these patients and their needs, allowing the adoption of measures 
to ensure graft survival and proper functioning. The aim of the study was to 
evaluate the laboratory data of 6xTxR patients with or without imTOR in the 
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immunosuppressive therapy regimen, including 20 TxR patients treated at HUOL. 
They were recruited and distributed into two groups according to the use of 
imTOR (control and case groups), being evaluated at 3 and 6 months post-RTx. 
The biochemical parameters of urea, creatinine, total protein, albumin, glucose, 
glycated hemoglobin, total cholesterol and fractions, total calcium, phosphorus, 
total alkaline phosphatase and parathyroid hormone, as well as albumin / 
creatinine ratio (RAC) and glomerular filtration rate. were estimated. There was 
a significant increase in creatinine, urea and RAC and a significant reduction in 
glomerular filtration rate in the case group when compared to the control group. 
Thus, considering the results obtained, it can be concluded that patients using 
imTOR have negative outcomes in the evolution of TxR, showing proteinuria as 
early as 6 months after the procedure, expressing a higher risk of developing 
glomerular changes leading to lower graft survival. 
 
Keywords: kidney transplantation. albuminuria. glomerular lesion. 
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TÍTULO: IMPACTO DAS INTERVENÇÕES EDUCATIVAS NA QUALIDADE DE 

VIDA E DISTÚRBIOS DE SONO DE CRIANÇAS ASMÁTICAS. 

Resumo 

Introdução: A asma é uma doença pulmonar crônica caracterizada pela 
inflamação das vias aéreas e definida pelos sintomas ou pela história clínica. 
Crianças e adolescentes com asma apresentam diminuição da qualidade de vida 
e presença de distúrbios do sono. A educação é uma estratégia eficaz no 
combate de sintomas relacionados a asma. Objetivo: Avaliar o impacto da 
intervenção educativa na qualidade de vida e distúrbio do sono de crianças e 
adolescentes com asma. Métodos: Ensaio clínico não controlado que utiliza 
dados parciais de uma tese de doutorado desenvolvida no Programa de Pós-
Graduação em Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), onde foram avaliados 14 indivíduos com asma com idade 
compreendida entre 7 e 13 anos. A qualidade de vida e o distúrbio do sono foram 
avaliados através dos instrumentos Pediatric Asthma Quality of Life 
Questionnaire (PAQLQ) e Escala de Distúrbios do Sono em Crianças (EDSC), 
respectivamente e a função pulmonar através da espirometria. Resultados: Com 
relação a qualidade de vida, não houve diferença clínica intergrupos. No distúrbio 
do sono, houve melhora no escore total, distúrbio de início de manutenção do 
sono e distúrbio do despertar após a intervenção educativa. Conclusão: Os 
achados deste estudo são sugestivos de que a intervenção educativa 
proporciona benefícios importantes capazes de diminuir sintomas relacionados 
ao distúrbio do sono. 
 
Palavras-chave: Asma; Qualidade de vida; Distúrbio do sono Criança; 

Adolescente; 

TITLE: IMPACT OF EDUCATIONAL INTERVENTIONS ON THE QUALITY OF 

LIFE AND SLEEP DISORDERS OF CHILDREN WITH ASTHMA 

Abstract 

Introduction: Asthma is a chronic lung disease characterized by inflammation of 
the airways and established by symptomatology or clinical history. Children and 
adolescents have access to quality of life and the presence of sleep disorders. 
Analysis is an effective way to combat the pain associated with an asthma. 
Objective: To evaluate the educational impact on the quality of life and distancing 
of the sleep of children and adolescents with asthma. Methods: An uncontrolled 
clinical trial using partial data from a PhD series developed at the Post-
Graduation Program in Physiotherapy of the Federal University of Rio Grande do 
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Norte (UFRN), where 14 individuals aged between 7 and 13 years were 
evaluated years. Quality of life and life disorder were conducted using the 
Pediatric Asthma Quality of Life Questionnaire (PAQLQ) and Sleep Disorders in 
Children (EDSC) instruments, and a pulmonary function through spirometry. 
Results: Regarding quality of life, there was no clinical intergroup change. In 
sleep disorder, there was an improvement in total score, disturbance in the 
beginning of sleep maintenance and distress of despair after an educational 
intervention. Conclusion: The topics of this study are suggestive of a category 
that has been the best sleep solution. 
 
Keywords: Asthma; Quality of life; Sleep disturbance Child; Adolescent; 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO BIOLÓGICA DA PEÇONHA DO ESCORPIÃO 

Tityus pusillus 

Resumo 

Nos últimos anos, microrganismos patogênicos têm desenvolvido rápida 
resistência contra o arsenal antibiótico vigente, representando um grave 
problema de saúde pública mundial, levando a busca por novos agentes 
antimicrobianos. A peçonha dos escorpiões é composta por diversas 
substâncias com potencial ação terapêutica, que constituem um rico arsenal de 
moléculas bioativas as quais podem ser estudadas para o desenvolvimento de 
novos fármacos com diferentes ações. O escorpião Tityus stigmurus, espécie 
abundante no Nordeste, apresenta em sua peçonha peptídeos com elevado 
potencial para aplicações biotecnológicas. Contudo, a citotoxidade da peçonha 
constitui uma barreira para aplicação terapêuticas de diferentes componentes 
presentes na peçonha. As nanopartículas são sistemas carreadores de fármacos 
que apresentam diversos incrementos quando comparadas aos sistemas 
convencionais, tais como proteção de substâncias, melhoria de sua penetração 
nos tecidos, diminuição da toxicidade e aumento da eficácia do fármaco. A 
quitosana é um polissacarídeo amplamente utilizado na produção de 
nanonartículas poliméricas, devido à facilidade de obtenção, e por ser um 
polímero biodegradável e biocompatível. A técnica de gelificação iônica foi o 
método utilizado para induzir a formação de nanopartículas, por ser um método 
simples que não utiliza solventes orgânicos. Este trabalho procurou avaliar as 
nanopartículas de quitosana com a peçonha do Tityus stigmurus adsorvidas. 
 
Palavras-chave: Tityus stigmurus; quitosana; nanopartículas; antimicrobiano. 

TITLE: Chitosan nanoparticles associated with the venom of the scorpion Tityus 

stigmurus and evaluation of antibacterial activity in vitro 

Abstract 

In recent years, pathogenic microorganisms have developed rapid resistance 
against the current antibiotic pool, representing a serious global public health 
problem, leading to the search for new antimicrobial agents. The venom of 
scorpions is composed of several substances with potential therapeutic action, 
which constitute a rich arsenal of bioactive molecules which can be studied for 
the development of new drugs with different actions. The scorpion Tityus 
stigmurus, an abundant specie in the Brazil Northeast, presents in its venom 
peptides with high potential for biotechnological applications. However, venom 
cytotoxicity constitutes a barrier to the therapeutic application of different 
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components present in the venom. Nanoparticles are drug carrier systems that 
exhibit various increases when compared to conventional systems, such as 
substance protection, improved tissue penetration, decreased toxicity, and 
increased drug efficacy. Chitosan is a polysaccharide widely used in the 
production of polymer nanonarticles because of its ease of production and 
because it is a biodegradable and biocompatible polymer. The ionic gelation 
technique was the method used to induce the formation of nanoparticles, since it 
is a simple method that does not use organic solvents. Thus, this work sought to 
physicochemically evaluate the chitosan nanoparticles with the adsorbed Tityus 
stigmurus venom, in addition to evaluating the antimicrobial activity of the 
nanosystem. 
 
Keywords: Tityus stigmurus; chitosan; nanoparticles; antimicrobial. 
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TÍTULO: Rehabilitacao social em macacos pregos cativos: efeitos da 

personalidade 

Resumo 

Macacos-prego (gênero Sapajus) são primatas do novo mundo que ganharam 
notoriedade pelas suas altas habilidades manipulativas, como a utilização de 
pedras para quebra de cocos, culminando numa razão neocortical acima da 
média esperada para primatas não humanos, sendo vistos como modelo 
evolutivo para a fase Homo habilis. Macacos prego também sofrem com o tráfico 
de animais, existindo um alto número de apreensões desses indivíduos e de 
chegada em Centros de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), fazendo com 
que o manejo seja uma problemática constante, principalmente no tocante a 
formação de grupos estáveis e sem agressões. Fundamentados na literatura, 
neste projeto testamos a hipótese de que traços de personalidade influenciam 
as relações sociais e a estabilidade do grupo. Foram observados um total de 
nove grupos sociais (quarenta animais), por quase 50H. As análises revelam 
que: 1) animais considerados mais sociais envolvem-se menos em agressões; 
2) animais considerados mais atentos agrupam-se menos, e 3) animais mais 
neuróticos agrupam-se mais e participam em menos comportamentos afiliativos. 
Nossos dados contribuem para a discussão teórica acerca da importância da 
personalidade de cada indivíduo na dinâmica social e, em nível prático, fornece 
indicadores que podem auxiliar no manejo e bem-estar destes animais.  
 
Palavras-chave: Resgate de fauna. Manejo ex situ. Tráfico de Animais. Sapajus. 

IBAMA. 

TITLE: Social rehabilitation with captive capuchin monkeys: personality effects 

Abstract 

: Capuchin monkeys (Sapajus sp.) are New World monkeys that gained notoriety 
for their high manipulative skills, such as the use of stones to crack open nuts, 
culminating in a above-average neocortical ratio for nonhuman primates. Due to 
these characteristics, capuchin monkeys are used as evolutionary model to 
Homo habilis phase. Capuchin monkeys also suffer due the animal trafficking, 
with high numbers of apprehensions and arrive of individuals at Centros de 
Triagem de Animais Silvestres (CETAS). Because of this, management is a 
Constant problem, even more when It comes to the formation of stable groups 
and without agressions between the animals. Based on the literature we tested 
hypothesis regarding the importance of personality to social integration and 
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stability. Nine socials groups (fourty animals) were observed for almost 50 hours. 
The analyses showed that: 1) animals that were considerad more social were 
less involved in agressions; 2) animals that were considared more watchful we 
less integrated and, 3) more neurotic animals clustered more but got involved in 
less afiliative behaviors. These data contribute to the theorical question about the 
importance of inidividual personality on the social dynamic and, can contribute on 
helping to find the welfare during the management of those animals.  
 
Keywords: Wildlife rescue. Ex situ management. Animal Trafficking. Sapajus. 
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TÍTULO: EFEITO ANTI-OXIDANTE DE UMA MICROEMULSÃO DA 

CURCUMINA SOBRE A DOENÇA PERIODONTAL EXPERIMENTAL: uma 

análise da reação imuno-histoquímica. 

Resumo 

Introdução: A mucosite oral e uma condição inflamatória da mucosa oral que 
pode ser secundaria aos tratamentos radioterápico e quimioterápico. Sabe-se 
que os mamíferos não conseguem realizar a desintoxicação, dos radicais livres 
formados, por substancias anti-neoplásicas, e a literatura mostra que a cúrcuma 
mostrou-se eficiente na capacidade em capturar esses radicais livres, sendo já 
usada como coadjuvante no processo de melhoria de periodontite, gengivite e 
outras afecções bucais. Objetivos: Avaliar a atividade anti-inflamatória e 
hepatológica em Hamsters Golden sirium após a administracao de curcumina, 
em Modelo Experimental de Mucosite Oral Induzida. Métodos: Foram utilizados 
5 animais em cada um dos 6 grupos. A análise estatística se deu pela variância 
(ANOVA) seguido do teste de Bonferroni para comparar medias (GraphPad 
PRISM 5.0 Software). Resultados: As concentrações de 50mg e 100mg e 5FU 
após trauma não apresentaram diferença no score macroscópico. Com relação 
a avaliação das funções hepáticas, os grupos apresentaram média de: 100g/ml 
- 62U/L, 50mg/ml - 48U/L e 5mg/ml - 42U/L de TGO, já para TGP não houve 
diferença entre os grupos. Na contagem de leucócitos a média para os grupos 
100, 50 e 5mg/ml foram respectivamente- 19, 14, 7,5 x 103 leucocitos/μL. 
Conclusão: Em concentrações menores a curcumina reduz ações inflamatórias 
e efeitos teciduais causados pelo 5FU. Já com relação a hepatotoxicidade doses 
mais elevadas podem ter causado danos. 
 
Palavras-chave: Mucosite oral; Curcumina; Hepatotoxicidade; Ação anti-

inflamatória 

TITLE: ANTIOXIDATING EFFECT OF A CURCUMIN MICROEMULSION ON 

EXPERIMENTAL PERIODONTAL DISEASE: AN ANALYSIS OF THE RADIO-

IMMUNETOXIMIC 

Abstract 

Introduction: Oral mucositis is an inflammatory condition of the oral mucosa that 
may be secondary to radiotherapy and chemotherapy treatments. It is known that 
mammals are unable to detoxify free radicals formed by anti-neoplastic 
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substances, and the literature shows that turmeric has been shown to be efficient 
in its ability to capture these free radicals and is already used as an adjunct in the 
process. improvement of periodontitis, gingivitis and other oral disorders. 
Objectives: To evaluate the antiinflammatory and hepatological activity in 
Hamsters Golden sirium after curcumin administration in an Experimental Model 
of Induced Oral Mucositis. Methods: Five animals were used in each of the 6 
groups. Statistical analysis was performed by variance (ANOVA) followed by 
Bonferroni test to compare means (GraphPad PRISM 5.0 Software). Results: The 
concentrations of 50mg and 100mg and 5FU after trauma showed no difference 
in macroscopic score. Regarding the evaluation of liver functions, the groups 
presented an average of: 100g / ml - 62U / L, 50mg / ml - 48U / L and 5mg / ml - 
42U / L of TGO, but for TGP there was no difference between the groups. In the 
leukocyte count the average for the groups 100, 50 and 5mg / ml were 
respectively 19, 14, 7.5 x 103 leukocytes / μL. Conclusion: At lower 
concentrations curcumin reduces inflammatory actions and tissue effects caused 
by 5FU. Regarding hepatotoxicity, higher doses may have caused damage. 
 
Keywords: Oral mucositis; Curcumin; Hepatotoxicity; Anti-inflammatory 
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TÍTULO: Polpa e resíduo de acerola liofilizados com e sem adição de 

coadjuvante parte 2: estudo das características morfológicas e fisico-quimicas e 

desenvolvimento de produto alimentício. 

Resumo 

A tecnologia de desidratação de alimentos vem sendo empregada visando à 
expansão da comercialização de novos produtos pela indústria, aliado a isso a 
facilidade de transporte, bem como a preservação de seus constituintes. O 
estudo teve como objetivo geral realizar a caracterização da polpa e resíduo da 
acerola (Malpighia emarginata DC), por meio da desidratação dos mesmos 
através do processo de liofilização com e sem adição de adjuvantes de secagem, 
como a proteína do soro 10% e 15% e a goma arábica nas concentrações de 
10%, 15% e 3%. Os produtos obtidos foram caracterizados do ponto de vista 
físico-químico, bioativo e funcional visando à avaliação de sua incorporação na 
formulação do produto petit suisse. Desse modo, para alcance dos resultados, 
foi necessária a realização de objetivos específicos tais como: às análises de 
rendimento de secagem, umidade, atividade de água, pH, acidez total, 
solubilidade, retenção de água e óleo, higroscopicidade, microscopia eletrônica 
de varredura, difração de raios-x, compostos fenólicos totais, antocianinas totais, 
atividade antioxidante DPPH, carotenoides totais e ácido ascórbico. Os 
resultados obtidos demonstram que tanto as polpas quanto os resíduos de 
acerola liofilizados constituem potencial para aplicações como ingredientes 
funcionais. 
 
Palavras-chave: frutas, acerola, compostos bioativos, secagem. 

TITLE: Pulp and residue of lyophilized Acerola (Malpighia emarginata DC) with 

and without adjuvant addition: process study and physicochemical, bioactive and 

functional characterization. 

Abstract 

Food dehydration technology has been employed in order to expand the 
commercialization of new products by the industry, allied to its ease of 
transportation, as well as the preservation of its constituents. The general 
objective of the study was to characterize the pulp and residue of acerola 
(Malpighia emarginata DC) by dehydrating them through the lyophilization 
process with and without the addition of drying aids, such as whey protein 10% 
and 15%. % and gum arabic at concentrations of 10%, 15% and 3%. The 
obtained products were characterized from the physicochemical, bioactive and 
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functional point of view aiming at the evaluation of their incorporation in the 
formulation of the petit suisse product. Thus, to achieve the results, it was 
necessary to accomplish specific objectives such as: analysis of drying yield, 
humidity, water activity, pH, total acidity, solubility, water and oil retention, 
hygroscopicity, scanning electron microscopy , x-ray diffraction, total phenolic 
compounds, total anthocyanins, DPPH antioxidant activity, total carotenoids and 
ascorbic acid. The results show that both pulp and lyophilized acerola residues 
are potential for applications as functional ingredients. 
 
Keywords: fruits, acerola, bioactive compounds, drying. 
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TÍTULO: Análise comparativa de EGG de individuos submetidos a ambiente 

virtual 

Resumo 

Introdução: Observa-se diferenças importantes que distinguem o cérebro 
masculino do feminino, apesar das semelhanças na estrutura e função cerebral, 
de homens e mulheres saudáveis, fato este que conduz a distintas respostas 
cerebrais neuroelétricas. Objetivo: Analisar o padrão de ativação cortical entre 
os gêneros durante uma atividade em ambiente virtual. Metodologia: Estudo 
comparativo, com homens e mulheres jovens saudáveis que foram avaliados 
pelos instrumentos: avaliação fisioterapêutica e do estado cognitivo com o Mini 
Exame de Estado Mental. Os indivíduos foram submetidos a uma sessão de 
realidade virtual (RV) utilizando o Nintendo Wii com cinco jogos de equilíbrio 
postural do Wii fit plus (Pinguim Slide, Soccer Heading, Table Tilt, Balance 
Bubble, Tight Ropê) durante 20 minutos. Durante a execução da RV, foi feita a 
gravação da atividade eletroencefalográfica (EEG) por meio do Emotiv Epoc, 
para avaliação da atividade cortical. Resultados: Foram avaliados 30 indivíduos, 
50% (n= 15) mulheres e 50% (n=15) homens. Nos jogos Pinguim Slide, Soccer 
Heading e Table Tilt as médias do potencial de ativação, em todos os canais, 
foram maiores no grupo dos homens. No jogo Tight Rope, homens e mulheres 
apresentaram padrão de ativação cerebral semelhante. No jogo Balance Bubble, 
as mulheres apresentaram maior ativação cortical. Conclusão: A exposição 
imediata a RV provoca uma ativação cerebral diferente entre os gêneros, de 
acordo com as características do jogo escolhido. 
 
Palavras-chave: Realidade virtual; Fisioterapia; Eletroencefalograma 

TITLE: Analysis of cortical activation during motor task performed in virtual 

environment: A comparative study between genders 

Abstract 

Introduction: Although there are many similarities in brain structure and function 
in healthy men and women, there are important differences that distinguish the 
male brain from the female brain, leading to distinct neuroelectric brain 
responses. Objective: To analyze the pattern of cortical activation between 
genders during activity in a virtual environment. Methodology: A comparative 
study with healthy young men and women who were evaluated by the 
instruments: physiotherapeutic evaluation and cognitive status with the Mini 
Mental State Examination. The subjects were submitted to a virtual reality (VR) 
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session using the Nintendo Wii with five postural balancing games of Wii fit plus 
(Penguim Slide, Soccer Heading, Table Tilt, Balance Bubble, Tight Rope) for 20 
minutes. During the execution of the RV, the electroencephalographic (EEG) 
activity was recorded through Emotiv Epoc, to evaluate the cortical activity. 
Results: 30 individuals, 50% (n = 15) women and 50% (n = 15) men were 
evaluated. In the Penguim Slide, Soccer Heading and Table Tilt games the 
means of activation potential in all channels were higher in the men group. In the 
game Tight Rope, men and women presented similar pattern of cerebral 
activation. In the Balance Bubble game, the women presented greater cortical 
activation. Conclusion: Immediate exposure to RV causes a different brain 
activation between the genders, according to the characteristics of the chosen 
game 
 
Keywords: Virtual reality; Physiotherapy; Electroencephalogram. 
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TÍTULO: OS TRANSTORNOS ALIMENTARES E AS MANIFESTAÇÕES 

BUCAIS 

Resumo 

Os transtornos alimentares -anorexia e bulimia nervosas- são enfermidades 
psiquiátricas debilitantes, caracterizadas por um distúrbio persistente nos hábitos 
alimentares ou nos comportamentos de controle de massa corporal. O cirurgião-
dentista tem atribuições importantes no diagnóstico e no tratamento das lesões 
decorrentes. Objetivos: Avaliar, dentre alunos adolescentes -13 a 18 anos- de 
três escola pública de ensino médio em Natal-RN, os que têm transtornos 
alimentares, descrever e investigar as manifestações odontológicas 
relacionadas. Metodologia: Devido à origem multifatorial dos transtornos 
alimentares e a forma silenciosa como se apresentam, foi utilizado um 
questionário autoaplicável, o sobre imagem corporal que atestou a relação dos 
estudantes com sua própria imagem. Resultados: Dos 264 escolares que 
responderam o questionário, 25 apresentavam algum transtorno de imagem. 
Conclusões: Os episódios de regurgitação (indução de vômitos) associados a 
má nutrição e incorreta higienização da cavidade oral podem ocasionar o 
aparecimento de alterações bucais. O cirurgião-dentista deve estar apto a 
reconhecer tais manifestações e, dessa maneira, acionar outros profissionais da 
área da saúde em uma abordagem multidisciplinar visando a melhoria da 
qualidade de vida da pessoa afetada, tratando suas sequelas e ajudando-a a 
superar suas necessidades. 
 
Palavras-chave: Transtornos da alimentação. Manifestações bucais. Saúde 

bucal. 

TITLE: ORAL MANIFESTATIONS IN PATIENTS WITH FOOD DISORDERS 

Abstract 

Eating disorders - anorexia and bulimia nervosa - are debilitating psychiatric 
disorders characterized by a persistent disorder in eating habits or body mass 
control behaviors. The dental surgeon has important roles in the diagnosis and 
treatment of the resulting injuries. Objectives: To evaluate, among adolescent 
students - 13 to 18 years old - from three public high school in Natal-RN, those 
who have eating disorders, describe and investigate the related dental 
manifestations. Methodology: Due to the multifactorial origin of eating disorders 
and the silent way they present themselves, a self-administered questionnaire, 
the body image questionnaire that attested the students' relationship with their 
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own image, was used. Results: Of the 264 students who answered the 
questionnaire, 25 had some imaging disorder. Conclusions: Episodes of 
regurgitation (induction of vomiting) associated with malnutrition and incorrect 
oral cavity hygiene can cause the appearance of oral alterations. The dental 
surgeon must be able to recognize such manifestations and, thus, engage other 
health professionals in a multidisciplinary approach aimed at improving the 
quality of life of the affected person, treating their sequelae and helping them to 
overcome their needs. 
 
Keywords: Eating disorders. Oral manifestations. Oral health. 
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TÍTULO: Política e Gestão do Trabalho em Saúde um desafio do tamanho do 

SUS 

Resumo 

A descentralização na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) tem 
demandado dos gestores, nas diferentes esferas de governo, a identificação e 
definição de estratégias para resolução dos problemas e obstáculos envolvendo 
os Recursos Humanos em Saúde,indicando também, a necessidade do 
fortalecimento das práticas de gestão e educação nesse campo. O presente 
trabalho tem como objetivo descrever as principais dificuldades para o 
funcionamento dos setores responsáveis pela Gestão do Trabalho e da 
Educação das Secretarias de Saúde das regiões Sul e Sudeste do Brasil. Trata-
se de uma pesquisa avaliativa de abordagens qualitativa. Os dados foram 
coletados por meio de formulário autoaplicável, utilizando o google forms. Os 
resultados a serem apresentados contemplam informações sobre as dificuldades 
da estrutura organizacional, pessoal ocupado, instalações, mobiliário, 
equipamentos e recursos orçamentários e financeiros dos 27 setores de gestão 
do trabalho identificados na pesquisa. Com base nessas dificuldades e 
obstáculos já citados é possível perceber que existe a necessidade de 
adequação das condições de trabalho e maior investimento político e financeiro 
nos setores de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde dos estados, para 
que se possa fortalecer, implantar e implementar ações resolutivas à gestão do 
SUS. 

 
Palavras-chave: Gestão. Trabalho. Educação. Saúde. 

TITLE: HEALTH WORK POLICY AND MANAGEMENT A SUS SIZE 

CHALLENGE 

Abstract 

Decentralization in the management of the Unified Health System (SUS) has 
required managers in different spheres of government to identify and define 
strategies to solve problems and obstacles involving Human Resources in 
Health, also indicating the need to strengthen management and education 
practices in this field. This paper aims to describe the main difficulties for the 
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functioning of the sectors responsible for Labor Management and Education of 
the Health Secretariats of the South and Southeast of Brazil. It is an evaluative 
research of qualitative approaches. Data were collected through self-applicable 
form using google forms. The results to be presented include information about 
the difficulties of the organizational structure, occupied personnel, facilities, 
furniture, equipment and budgetary and financial resources of the 27 work 
management sectors identified in the research. Based on these difficulties and 
obstacles already mentioned, it is possible to realize that there is a need for 
adequate working conditions and greater political and financial investment in the 
states' Labor Management and Health Education sectors, so that they can be 
strengthened, implemented and implemented. resolutive actions to SUS 
management. 

 
Keywords: Management. Job. Education. Cheers. 
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TÍTULO: Estudo da origem e da evolução do ciclo do glioxilato em vegetais e 

suas implicações funcionaisAnálise de grupos de ortólogos e filogenia molecular 

das enzimas isocitrato liase e malato sintase 

Resumo 

O ciclo do glioxilato é uma via importante durante a germinação e o 
desenvolvimento inicial das oleaginosas, permitindo a utilização de carbonos 
provenientes de moléculas de ácidos graxos para a síntese de carboidratos. Este 
ciclo é uma variação do Ciclo do Ácido Tricarboxílico, sem as etapas de 
descarboxilação, que são substituídas pelas reações das enzimas malato 
sintase (MLS) e isocitrato liase (ICL). Tais enzimas têm ocorrência em vários 
eucariontes, mesmo naqueles que não possuem atividade registrada desse 
ciclo. Neste sentido, pretende-se investigar o surgimento e o estabelecimento do 
ciclo do glioxilato e sua relação com a evolução das enzimas ICL e MSL em 
Viridiplantae, utilizando métodos em bioinformática e da biologia de sistemas. Os 
resultados até o momento apontam para uma ampla distribuição dos grupos de 
ortólogos de MLS e ICL entre os eucariotos, indicando que ambas as enzimas 
provavelmente surgiram de um ancestral comum anterior ao próprio grupo dos 
eucariotos. A filogenia molecular da enzima MLS aponta para uma maior 
semelhança entre Viridiplantae e representantes de Proteobactérias. Por outro 
lado, a enzima ICL nas plantas verdes é mais semelhante as de representantes 
de fungos, especialmente fungos micorrízicos arbusculares. Além disso, ainda é 
provável que eventos de transferência horizontal envolvendo o gene da ICL 
tenham ocorrido entre fungos micorrízicos arbusculares e ancestrais das plantas 
terrestres. 

 
Palavras-chave: Malato Sintase. Isocitrato Liase. Viridiplantae. Filogenia. 

Glioxilato 

TITLE: Ortholog group analysis and molecular phylogeny of isocitrate lyase and 

malate synthase enzymes 

Abstract 
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The glyoxylate cycle is an important pathway during germination and early 
development of oilseeds, allowing the use of carbons from fatty acid molecules 
for carbohydrate synthesis. This cycle is a variation of the Tricarboxylic Acid 
Cycle, without the decarboxylation steps, which is replaced by the reactions of 
the enzymes malate synthase (MLS) and isocitrate lyase (ICL). Such enzymes 
occur in several eukaryotes, even in those that have no recorded activity of this 
cycle. In this sense, we intend to investigate the emergence and establishment 
of the glyoxylate cycle and its relationship with the evolution of the enzymes ICL 
and MSL in Viridiplantae, using methods in bioinformatics and systems biology. 
The results so far point to a wide distribution of the MLS and ICL ortholog groups 
among eukaryotes, indicating that both enzymes probably arose from a common 
ancestor prior to the eukaryote group itself. The molecular phylogeny of the MLS 
enzyme points to a greater similarity between Viridiplantae and Proteobacteria 
representatives. On the other hand, the enzyme ICL in green plants is more 
similar to that of representatives of fungi, especially arbuscular mycorrhizal fungi. 
In addition, horizontal transfer events involving the ICL gene are still likely to have 
occurred between arbuscular mycorrhizal fungi and terrestrial plant ancestors. 

 
Keywords: Malate Synthase. Isocitrate lyase. Viridiplantae. Phylogeny. Glyoxylat 
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TÍTULO: Associação do estado nutricional antropométrico e estadiamento em 

pacientes oncológicos hospitalizados 

Resumo 

O estado nutricional de pacientes oncológicos está intimamente associado à 
mortalidade no câncer, pois prejudica a função imunológica, aumentando o risco 
de infecções e metástase. Identificar antecipadamente o risco nutricional que 
pacientes oncológicos possam vir apresentar é importante para evitar um estado 
crítico dele e a progressão da doença. Neste sentido, o presente estudo pretende 
investigar se os pacientes que possuem estadiamento mais avançado do câncer 
tem pior estado nutricional mediante parâmetros antropométricos. Os resultaram 
mostraram que a maioria dos pacientes encontravam-se eutróficos (66%), de 
acordo com o IMC. Apesar disso, houve perda de peso significativa em mais da 
metade dos pacientes, em um período de 6 meses. Quanto ao estadiamento, 
observaram-se resultados semelhantes para T3 e T4. No que diz respeito a 
perda de peso, os indivíduos em T4 apresentaram maiores perdas nos últimos 
meses, com média de 15 kg em um intervalo de 6 meses. De acordo com os 
dados preliminares, podemos confirmar que quanto maior o estágio do câncer 
maior o grau ou risco de desnutrição e por isso, é importante usar diferentes 
parâmetros para avaliar o estado nutricional de pacientes oncológicos, uma vez 
que utilizar apenas um parâmetro pode mascarar resultados. Além disso, uma 
boa avaliação possibilita um diagnóstico diferencial e fidedigno, bem como, uma 
intervenção nutricional individualizada. 
 
Palavras-chave: Câncer, estadiamento, estado nutricional, 

TITLE: ASSOCIATION OF ANTHROPOMETRIC NUTRITIONAL STATE AND 

STATION IN HOSPITALIZED ONCOLOGICAL PATIENTS 

Abstract 

The nutritional status of cancer patients is closely associated with cancer 
mortality, as it impairs the imune function, increasing the risk of infections and 
metastasis. Early identification of the nutritional risk that cancer patients may 
present is important to avoid a critical condition and the progression of the 
disease. In this sense, the present study intends to investigate whether patients 
with more advanced cancer staging have worse nutritional status through 
anthropometric parameters. The results showed that most patients were 
eutrophic (66%), according to BMI. Nevertheless, there was significant weight 
loss in more than half of the patients within 6 months. As for staging, similar 
results were observed for T3 and T4. With regard to weight loss, individuals on 
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T4 have experienced greater losses in recent months, averaging 15 kg over a 6-
month interval. According to preliminary data, we can confirm that the higher the 
stage of cancer, the greater the degree or risk of malnutrition, so it is important to 
use different parameters to assess the nutritional status of cancer patients, since 
using only one parameter can mask results. In addition, a good assessment 
enables reliable and differential diagnosis as well as individualized nutritional 
intervention 
 
Keywords: Cancer, staging and nutritional status. 
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TÍTULO: Avaliação da prevalência de pressão arterial elevada em trabalhadores 

de indústrias de grande porte do setor de transformação do Rio Grande do Norte. 

Resumo 

 

A Hipertensão arterial sistêmica HAS) apresenta-se como um dos principais 
problemas de saúde pública no Brasil e no mundo, principalmente, em 
decorrência de seu curso clínico lento, gradual e assintomático. Deste modo, 
este trabalho visa avaliar a prevalência HAS e fatores associados em 
trabalhadores de 2 empresas beneficiadas pelo Programa de Alimentação do 
Trabalhador (PAT) no estado do RN. Trata-se de um estudo observacional 
analítico, transversal, prospectivo de natureza quantitativo. Foi utilizado um 
questionário semi-estruturado para obtenção das informações biodemográficas, 
antropométricas e dados referentes à saúde dos trabalhadores. Como resultado, 
na amostra 51,58% dos trabalhadores são do sexo masculino e 48,42% do sexo 
feminino, com médias de idade de 40,74 (dp = 9,4) e 38,39 (dp = 9,5) para 
homens e mulheres respectivamente, 63% da amostra tem um salário mínimo 
como renda, e o maior percentual (69,47%), em relação à escolaridade, estudou 
até o ensino médio. Os trabalhadores do sexo masculino demonstraram 
constituir uma população com maior risco para ocorrência de HAS, visto que, a 
prevalência de pressão arterial elevada, foi de 13,16% e 7,13% respectivamente 
para homens e mulheres. Estes resultados apontam para a necessidade da 
continuidade e criação de medidas e adoção de políticas públicas que preconize 
à melhora da saúde e qualidade de vida dos trabalhadores, bem como 
campanhas educativas nutricionais dirigidas para este público. 

 
 
Palavras-chave: Hipertensão Arterial. Política pública. Trabalhadores. 

TITLE: EVALUATION OF PREVALENCE OF HIGH BLOOD PRESSURE IN 

LARGE INDUSTRY WORKERS IN THE RIO GRANDE DO NORTE 

TRANSFORMATION SECTOR. 

Abstract 
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Systemic arterial hypertension (SAH) is one of the main public health problems 
in Brazil and worldwide, mainly due to its slow, gradual and asymptomatic clinical 
course. Thus, this study aims to evaluate the prevalence of hypertension and 
associated factors in workers of 2 companies benefited by the Worker Food 
Program (PAT) in the state of RN. This is an observational analytical, cross-
sectional, prospective study of a quantitative nature. A semi-structured 
questionnaire was used to obtain bio-demographic and anthropometric 
information and data on workers' health. As a result, in the sample 51.58% of the 
workers are male and 48.42% female, with average age. 40.74 (sd = 9.4) and 
38.39 (sd = 9.5) for men and women respectively, 63% of the sample has a 
minimum wage as income, and the highest percentage (69.47%), in relation to 
education, studied until high school. The male workers demonstrated to 
constitute a population at higher risk for the occurrence of hypertension, since the 
prevalence of high blood pressure was 13.16% and 7.13% respectively. for men 
and women. These results point to the need for continuity and creation of 
measures and adoption of public policies that advocate the improvement of 
workers' health and quality of life, as well as nutritional education campaigns 
directed at this public. 

 
 
Keywords: Arterial hypertension. Public policy. Workers. 
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TÍTULO: Gestão participativa em saúde: cartografando experiências 

Resumo 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é resultante de anos de lutas sociais em prol 
do acesso universal aos cidadãos brasileiros aos cuidados de saúde. Nesse 
sentido, a Gestão Participativa surge como estratégia de suma importância para 
a mudança da realidade no cotidiano dos serviços, pois tem como objetivo o 
trabalho em equipe entre os três atores do SUS: gestão, profissionais de saúde 
e comunidade, na construção coletiva, no qual o poder é compartilhado através 
das análises, decisões sempre adotadas em conjunto. O presente trabalho tem 
como objetivo analisar a percepção dos autores sobre a Gestão Participativa no 
SUS. Trata-se de um estudo de revisão integrativa, que analisará artigos 
publicados sobre Gestão Participativa no SUS. Para seleção dos artigos foram 
utilizadas as seguintes bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde (LILACS) e Biblioteca Virtual em Saúde (BIREME). 
Analisando a percepção dos autores sobre a Gestão Participativa no SUS 
observou-se que dos 17 artigos selecionados, 15 abordavam um conceito sobre 
a Gestão Participativa. Esse conceito nem sempre estava explícito, sendo 
apresentado em algumas vezes através de suas características ou de sua 
aplicação em alguma instituição na área da Saúde. O estudo possibilitou abordar 
diversos aspectos relevantes acerca da Gestão Participativa no SUS e 
consequentemente mostrou a importância da mesma para o melhor 
funcionamento do Sistema Público de Saúde brasileiro. 

 
 
Palavras-chave: Gestão Participativa. SUS. 

TITLE: Participatory health management: mapping experiences 

Abstract 

The Unified Health System (SUS) is the result of years of social struggles for 
universal access to health care for Brazilian citizens. In this sense, Participatory 
Management emerges as a strategy of paramount importance to change the 
reality in the daily life of services, as it aims to work together with management, 
health professionals and community, in collective construction, in which power is 
shared through analysis, decisions always taken together. This paper aims to 
analyze the authors' perception of participatory management in the Unified Health 
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System. This is an integrative review study, which will analyze published articles 
on Participatory Management in SUS. For the selection of articles, the following 
databases were used: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde (LILACS) and Biblioteca Virtual em Saúde (BIREME). Analyzing the 
authors' perceptions about Participatory Management in SUS, it was observed 
that of the 17 selected articles, 15 addressed a concept about Participatory 
Management. This concept was not always explicit, being sometimes presented 
through its characteristics or its application in some institution in the Health area. 
The study made it possible to address several relevant aspects about 
Participatory Management in SUS and consequently showed its importance for 
the better functioning of the Brazilian Public Health System. 
 
Keywords: Participatory Management. SUS. 
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TÍTULO: #DeOlhoNosCorais: Usando Redes Sociais para o Monitoramento 

Cidadão de Ambientes Recifais Brasileiros 

Resumo 

 

Para que a população compreenda as consequências das mudanças globais e 
o impacto antrópico sobre os ecossistemas marinhos, é necessário que esteja 
familiarizada com a importância ecológica, científica, industrial e educacional dos 
corais, sendo a prática de ciência-cidadã amplamente utilizada e com bons 
resultados para atividades de monitoramento ambiental. Neste estudo testamos 
o uso das redes sociais para o monitoramento cidadão de ambientes recifais, 
tendo como foco o mapeamento em tempo real da saúde dos corais ao longo da 
costa brasileira, avaliando também os padrões de riqueza e distribuição. Para 
isso, utilizamos o Instagram como principal ferramenta, solicitando que os 
usuários publicassem em seus perfis registros de recifes brasileiros em fotos ou 
vídeos, utilizando a marcação #DeOlhoNosCorais. O material publicado foi 
analisado de forma contínua durante o primeiro ano de atividade do projeto, onde 
pudemos observar branqueamento em 25% dos registros totais para este 
período. Observamos que há compatibilidade com o já descrito pela literatura, e 
os dados apontam para uma possível expansão na área de ocorrência de 
algumas espécies, incluindo a invasora Tubastraea sp. Com isto, o presente 
estudo mostrou que redes sociais abrem um novo caminho para a ciência cidadã, 
aumentando o escopo espacial dos monitoramentos, permitindo maior 
frequência de registros e gerando dados valiosos para o manejo e conservação 
da biodiversidade. 

 
 
Palavras-chave: mudanças globais, ciência-cidadã, recifes brasileiros, instagram 

TITLE: #DeOlhoNosCorais: Using Social Networks for Citizen Monitoring of 

Brazilian Reef Environments 

Abstract 

 

In order for the population to understand the consequences of global change and 
the anthropic impact on marine ecosystems, they must be familiar with the 
ecological, scientific, industrial and educational importance of corals, and citizen 
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science practice is widely used and has encountered good results for 
environmental monitoring activities. In this study we tested the use of social 
media for citizen monitoring of reef environments, focusing on real-time mapping 
of coral health along the Brazilian coast, also evaluating patterns of richness and 
distribution. We have used Instagram as the main tool, requesting that users post 
on their timeline pictures or video records of Brazilian reefs, using the tag 
#DeOlhoNosCorais. The published material was continuously analyzed during 
the project’s first year, in which we could observe bleaching in 25% of the total 
records for this period. We observed that there is compatibility with what has 
already been described in literature, and the collected data points to a possible 
expansion in the some species’ distribution areas, including the invasive 
Tubastraea sp. Conclusively, the present study showed that social media can 
open a new path for citizen science, increasing the spatial scope of monitoring, 
allowing greater frequency of records and generating valuable data for 
biodiversity’s management and conservation. 

 
 
Keywords: global changes, citizen science, Brazilian reefs, instagram 
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TÍTULO: ANÁLISE COMPARATIVA CLÍNICA E HISTOMORFOLÓGICA DE 

LESÕES TIREOIDIANAS 

Resumo 

Objetivo: Analisar comparativamente as características clínicas e 
histomorfológicas de carcinomas papilíferos da tireoide (CPT), adenomas 
foliculares (AF) e bócios coloides (BC). Metodologia: Obtiveram-se dados 
referentes à idade, sexo e etnia dos pacientes, bem como cortes histológicos, 
corados em H&E, de 30 casos de CPT, 10 de AF e 15 de BC. Toda a extensão 
das lâminas foi avaliada nos aumentos 40x, 100x e 400x, de modo a analisar 
variante histológica, infiltrado inflamatório, estroma, invasões tumorais, dentre 
outras características. Resultados: O infiltrado inflamatório foi ausente ou leve 
em 80% dos AF e 66,7% dos BC; moderado ou intenso em 53,3% dos CPT. Em 
73,3% dos CPT o infiltrado teve distribuição focal, e em 70% dos AF difusa (p = 
0,016). Em 66,7% dos CPT o estroma foi denso e hialinizado, e em 90% dos AF 
frouxo (p = 0,002). Em 100% dos AF o estroma foi escasso, e em 66,7% dos BC 
moderado ou abundante (p = 0,001). Conclusões: Para todas as lesões, houve 
predominância de mulheres pardas entre 40 e 50 anos. O infiltrado inflamatório 
apresentou-se mais intenso e focal nos CPT, sendo leve e difuso na maior parte 
dos AF. O estroma revelou-se mais abundante nos BC, e mais denso nos CPT, 
sendo escasso e frouxo na quase totalidade dos AF. A partir da análise 
imunoistoquímica da resposta Th17, buscar-se-ão possíveis conclusões acerca 
da tumorigênese de tais lesões tireoidianas. 
 
Palavras-chave: Carcinoma papilífero da tireoide. Adenoma folicular. Bócio 

coloide. 

TITLE: CLINICAL AND HISTOMORPHOLOGICAL COMPARATIVE ANALYSIS 

OF THYROID LESIONS 

Abstract 

Objective: To comparatively evaluate the clinical and histomorphological features 
of papillary thyroid carcinomas (PTC), follicular adenomas (FA) and colloid 
goiters (CG). Methodology: Clinical data of patients and H&E stained tissue 
sections from 30 PTC, 10 FA and 15 CG were obtained. Full extension of slides 
was evaluated at 40x, 100x and 400x, to analyze the inflammatory infiltrate, 
stroma, extratumoral invasions and other features. Results: The inflammatory 
infiltrate was absent or light in 80% of FA and 66.7% of CG; it was moderate or 
high in 53.3% of PTC. In 73.3% of PTC the infiltrate had focal distribution, but it 
was diffuse in 70% of FA (p = 0.016). In 66.7% of the PTC the stroma was dense 
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and hyalinized, instead of loose in 90% of the FA (p = 0.002). In 100% of FA the 
stroma was scarce, and in 66.7% of CG it was moderate or abundant (p = 0.001). 
Conclusions: For all groups, predominated brown women between 40 and 50 
years. The inflammatory infiltrate was higher and more focal on PTC, but light 
and diffuse on most cases of FA. The stroma was most abundant on CG, and 
more dense and hyalinized on PTC, instead of rare and loose on mostly of the 
FA. From the combined evaluation of these results with the immunohistochemical 
analysis of the Th17 response, we must obtain furthers conclusions about the 
pathogenesis of these tumors. 
 
Keywords: Papillary thyroid carcinoma. Follicular adenoma. Colloid goiter. 
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TÍTULO: Capacidade funcional de indivíduos com doenças cardiovasculares 

segundo os questionários de Perfil de Atividade Humana (PAH) e Índice de 

Status de Atividade Duke (DASI). 

Resumo 

Objetivo: Avaliar a capacidade funcional de indivíduos com doenças 
cardiovasculares (doença arterial coronariana, síndrome coronariana aguda 
(pós-infarto agudo do miocárdio), angina estável, insuficiência cardíaca, 
hipertensão arterial sistêmica, doença arterial periférica e insuficiência venosa 
crônica) segundo os questionários, Perfil de Atividade Humana (PAH) e Índice 
de Status de Atividade Duke (DASI). Metodologia: Estudo transversal, 
desenvolvido no Laboratório de Motricidade e Fisiologia Humana da 
FACISA/UFRN, composto por indivíduos de ambos os gêneros, com diagnóstico 
clínico de doença cardiovascular de forma isolada ou combinada. Os dados 
foram descritos por meio de análise descritiva utilizando-se média, desvio padrão 
e frequências absolutas e relativas. Resultados: Participaram 42 indivíduos, 
sendo 36 do sexo feminino (85,71%) e 6 sexo masculino (14,28%), com idade 
média de 57 anos (±10,79). Com relação ao questionário DASI os indivíduos 
avaliados apresentaram uma média de 36,49 pontos (±10,50), possuindo uma 
boa funcionalidade. Já de acordo com o questionário PAH 30,95% dos avaliados 
mostravam-se debilitados, 64,29% deles moderadamente ativos e apenas 4,76% 
eram ativos. Conclusão: A amostra estudada apresentou apenas 4,76% de 
indivíduos ativos, o que detona necessidade de implementação de prática de 
atividade física regular. 
 
Palavras-chave: Doenças Cardiovasculares; Funcionalidade; Fisioterapia. 

TITLE: Functional capacity of individuals with cardiovascular disease according 

to the Human Activity Profile (PAH) and Duke Activity Status Index (DASI) 

questionnaires. 

Abstract 

Aim: To evaluate the functional capacity of cardiovascular disorders (acute 
coronary syndrome, angina, heart failure, systemic blood pressure, peripheral 
arterial syndrome and coronary arterial hypertension and venous insufficiency) 
according to the questionnaires, Human Activity Profile (HAP) and Duke Activity 
Status Index (DASI). Methods: Cross-sectional study, developed at the 
Laboratório de Morfologia e Fisiologia Humana of FACISA / UFRN, composed of 
individuals of both genders, with clinical diagnosis of cardiovascular disease in a 
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combined or isolated forms. Descriptive analysis were used with standard error 
and absolute and relative frequencies. Results: 42 individuals composed the 
sample, 36 females (85.71%) and 6 males (14.28%), with a age’ mean of 57 
years (± 10.79). For the HAP questionnaire, the results were an average of 36.49 
points (± 10.50) which represents good functionality. According to the DASI, 
30.95% of the sample was classificated as weak, 64.29% were moderately active 
and only 4.76% were active. Conclusion: The sample consisted of only 4.76% of 
the active individuals. There is an emergent necessity of regular physical activity 
implementation. 
 
Keywords: Cardiovascular diseases; Functionality; Physiotherapy. 
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TÍTULO: Interações ecológicas alimentares do peixe anfíbio Kryptolebias 

hermaphroditus (Cyprinodontiformes: Cynolebiidae) em manguezais do Rio 

Grande do Norte 

Resumo 

 
Uma das únicas espécies de vertebrado hermafrodita autofecundante é o peixe 
Kryptolebias hermaphroditus, e por causa dessa peculiaridade é importante para 
estudos laboratoriais, já que a variabilidade genética é excluída. Embora exija 
muita informação para a espécie-irmã K. marmoratus, que ocorre nos 
manguezais do Caribe e Flórida, quase nada é conhecido acerca da ecologia de 
K. hermaphroditus dos manguezais brasileiros. O objetivo desse trabalho é 
esclarecer a ecologia alimentar de K. hermaphroditus analisando e comparando 
a dieta de espécies que vivem no mesmo habitat como G. guavina e Poecilia 
vivípara. Foram analisados 70 espécimes de K. hermaphroditus, 27 de Guavina 
guavina e 30 de Poecilia vivípara. Uma coleção de referência foi criada, quando 
um novo item aparecia, ele era alocado para a coleção de referência com um 
número único de identificação de acordo com a espécie onde foi encontrado. 
Foram encontrados 11 itens diferentes em K. hermaphroditus, 13 itens em G. 
guavina, sendo seis deles já identificados em K. hermaphroditus, e sete inéditos 
e três em P. vivípara, dois também já identificados em K. hermaphroditus e um 
inédito. Comparando a importância relativas dos itens, observamos que G. 
guavina possui (IIR 83,5%) de similaridade da dieta com a espécie estudada. Já 
P.vivipara possui apenas (IIR 2%) de similaridade, somando a importância 
relativa dos itens em comum com K. hermaphroditus. Concluímos que G. 
guavina além de uma possível espécie predadora, se mostrou 
 
Palavras-chave: Competição; Poecilia vivípara; Guavina guavina; Dieta 

TITLE: Feeding ecology of amphibious fish Kryptolebias hermaphroditus 

(Cyprinodontiformes: Cynolebiidae) in Rio Grande do Norte mangroves 

Abstract 

One of the only species of self-fertilizing hermaphrodite vertebrate is the fish 
Kryptolebias hermaphroditus, and because of this peculiarity is important for 
laboratory studies, since genetic variability is excluded. The objective of this work 
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is to clarify the food ecology of K. hermaphroditus by analyzing and comparing 
the diet of species living in the same habitat as G. guavina and Poecilia vivipara. 
Seventy specimens of K. hermaphroditus, 27 specimens from Guavina guavina 
and 30 specimens from Poecilia vivípara were analyzed. A reference collection 
was created, when a new item appeared, it was allocated to the reference 
collection with a unique identification number according to the species where it 
was found. We found 11 different items in K. hermaphroditus, 13 items in G. 
guavina, six of them already identified in K. hermaphroditus, and seven 
unprecedented and three in P. vivipara, two also already identified in K. 
hermaphroditus and one unprecedented. Comparing the relative importance of 
the items, we observed that G. guavina has (IIR 83.5%) similar diet with the 
studied species. Already P.vivipara has only (IIR 2%) similarity, adding the 
relative importance of items in common with K. hermaphroditus. We conclude 
that G. guavina, besides being a possible predator species, showed in the results 
a potential food competitor of K. hermaphroditus, whereas P. vivipara may 
compete for other resources more than food. 

 
Keywords: Competition; Poecilia vivipara; Guavina guavina; Diet 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 804 

 

CÓDIGO: SB0876 

AUTOR: GIOVANNA MATTIOLI 

ORIENTADOR: DANILO JOSE AYRES DE MENEZES 

 

 

TÍTULO: A cintura escapular do peixe Haemulon Plumierii, Lacepède, 1801 

Resumo 

A espécie Haemulon plumierii, também conhecida popularmente como biquara, 
ocorre no Atlântico Ocidental. Com suas listras azuis e amarelas, esse animal 
marinho pode chegar até 40 centímetros de comprimento. Essa espécie será 
base para o estudo comparativo da cintura escapular dos vertebrados, sendo 
esse o representante dos peixes, tendo ainda: anfíbios, répteis, aves e 
mamíferos. O objetivo do estudo é a descrição da cintura escapular da espécie 
Haemulon plumierii. Foram utilizados 10 exemplares da espécie que se 
encontravam fixados em formaldeído, pertencentes ao acervo do laboratório de 
Anatomia Animal do Departamento de Morfologia da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. Os animais foram lavados em água para retirada do formol, 
dissecados, retirando-se todo o tecido mole do animal e em seguida a cintura 
escapular foram identificada e os ossos descritos com auxílio visual de lupa 
circular de luz fria.Em todas as 10 amostras representadas, o padrão das 
estruturas dos ossos se manteve constante.Diante das informações obtidas com 
esse trabalho, foi possível perceber o padrão dos ossos da cintura escapular já 
descritos na literatura até então para peixes, também presentes na espécie H. 
plumierii.Por ser uma espécie muito explorada pelos seres humanos, estes 
dados vêm enriquecer a morfologia da espécie para a correta identificação, 
reforçando sua importância pela sua própria existência e conservação, não 
apenas interesse comercial. 

  

 
 
Palavras-chave: Biquara.Esqueleto apendicular.Peixe ósseo 

TITLE: Anatomical study of the Scapular girdle of the fish Haemulon Plumierii, 

Lacepède, 1801 

Abstract 

The species Haemulon Plumierii, also popularly known as Biquara, occurs in the 
western Atlantic. With its blue and yellow stripes, this marine animal can reach 
up to 40 centimeters in length. This species will be the basis for the comparative 
study of the Scapular girdle of the vertebrates, which is the representative of the 
fishes, including: amphibians, reptiles, birds and mammals. The aim of the study 
is the description of the Scapular girdle of the Haemulon plumierii species. We 
used 10 specimens of the species that were fixed in formaldehyde, belonging to 
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the collection of the Animal Anatomy Laboratory of the morphology department 
of the Federal University of Rio Grande do Norte. The animals were washed in 
water to remove the formol, dissected, removing all the soft tissue of the animal 
and then the Scapular girdle were identified and the bones described with visual 
aid of circular magnifying glass of cold light.In all 10 samples represented, the 
pattern of bone structures remained constant. Given the information obtained 
from this work, it was possible to perceive the pattern of the shoulder girdle bones 
already described in the literature until then for fish, also present in the species 
H. plumierii. Being a species widely explored by humans, these data enrich the 
morphology of the species for correct identification, reinforcing its importance for 
its own existence and conservation, not only commercial interest. 
 
Keywords: Biquara. Appendicular skeleton. Bone fish. 
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TÍTULO: Segurança do paciente na perspectiva da equipe de enfermagem da 

unidade de terapia intensiva neonatal 

Resumo 

Objetivo: analisar a segurança do paciente na Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal na perspectiva dos enfermeiros. Método: estudo descritivo de 
abordagem qualitativa, realizado em seis Unidades de Terapia Intensiva 
Neonatal localizadas na região metropolitana da capital do Rio Grande do Norte. 
A amostra do estudo foi composta por 18 enfermeiros. A coleta de dados ocorreu 
em janeiro de 2019, mediante a aplicação de entrevistas com roteiro 
semiestruturado . Os dados foram analisados segundo o método de análise de 
conteúdo temática proposto por Bardin. Resultados: após a análise do material 
coletado emergiram-se três categorias: concepções sobre a segurança do 
paciente; fortalezas para o fomento da segurança do paciente na Unidade de 
Terapia Intensiva Neonatal e fragilidades no processo de trabalho para a 
implementação da segurança do paciente na Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal. Considerações finais: Os enfermeiros das Unidades de terapia 
Intensiva Neonatal não compreendem os aspectos da segurança do paciente em 
sua integralidade, contudo enunciam a necessidade em promover um cuidado 
seguro e qualificado. 
 
Palavras-chave: Segurança do paciente, Enfermeiros, Unidade de Terapia 

Intensiva. 

TITLE: PATIENT SAFETY IN THE PERSPECTIVE OF NURSES OF INTENSIVE 

THERAPY UNITS 

Abstract 

Objective: To analyze patient safety in the Neonatal Intensive Care Unit from the 
nurses' perspective. Method: a descriptive study of qualitative approach, 
conducted in six Neonatal Intensive Care Units located in the metropolitan region 
of Natal, Rio Grande do Norte. The study sample consisted of 18 nurses. Data 
collection took place in January 2019, through the application of individual 
interviews with semi-structured script with questions about patient safety in 
Neonatal Intensive Care Units. Data were analyzed according to the thematic 
content analysis method proposed by Bardin. Results: after the analysis of the 
collected material, three categories emerged: conceptions about patient safety; 
strengths for the promotion of patient safety in the Neonatal Intensive Care Unit 
and weaknesses in the work process for the implementation of patient safety in 
the Neonatal Intensive Care Unit. Final considerations: Nurses in Neonatal 
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Intensive Care Units have an understanding of patient safety by adopting 
strategies to develop safe care and by identifying factors that hinder their effective 
implementation in care. 
 
Keywords: Patient safety, Nurses, Neonatal Intensive 
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TÍTULO: SISTEMAS INFORMATIZADOS NA GESTÃO DA QUALIDADE NA 

ASSISTÊNCIA EM SAÚDE: ANÁLISE DE UM BANCO DE NOTIFICAÇÕES 

VOLUNTÁRIAS E DE INDICADORES DE SEGURANÇA DO PACIENTE 

Resumo 

Objetivo: Trata-se de um relato de experiência da implementação de um Painel 
de Indicadores de Segurança do Paciente (PISP), norteado pelo levantamento 
de dados, analise de indicadores, identificação de ações prioritárias para 
melhoria da qualidade, intervenções, realização de ciclo de melhoria baseado 
nas oportunidades identificadas e posterior monitoramento dos resultados e 
monitoramento pós-intervenção. Metodologia: Trata-se de relato de experiência 
a respeito de ferramenta eletrônica coordenada pela área da sede responsável 
pela temática segurança do paciente. Iniciou-se o processo pela Definição do 
Rol de Indicadores. Esse trabalho foi desenvolvido no Mestrado Profissional 
Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde (PPG QualiSaúde) e teve a 
colaboração de aluno de Curso de Graduação e Iniciação Científica (IC). 
Resultados: Os hospitais foram convidados a participar da seleção e qualificação 
dos indicadores, quanto e da qualificação. Esse processo culminou no 
lançamento do Programa Gestão à Vista. Conclusão: A experiência da 
implementação desse painel se mostrou de imenso aprendizado, 
proporcionando aos envolvidos desenvolver habilidades diversas durante seu 
processo. O Painel de Indicadores de Segurança do Paciente apresenta-se 
como recurso inovador no monitoramento de processos e resultados da 
implantação dos Núcleos de Segurança do Paciente, trazendo característica 
importante de sistemas de gestão da qualidade: transparência na gestão e 
divulgação de resultados. 

 
Palavras-chave: Segurança do Paciente; Gestão da Qualidade; Serviços de 

Saúde. 

TITLE: COMPUTERIZED HEALTH CARE QUALITY MANAGEMENT 

SYSTEMS: AN ANALYSIS OF A VOLUNTARY NOTIFICATION BANK AND 

PATIENT SAFETY INDICATORS 

Abstract 
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Objective: This is an experience report of the implementation of a Patient Safety 
Indicator Panel (PISP), guided by data collection, indicator analysis, identification 
of priority actions for quality improvement, interventions, implementation of 
improvement based cycle. opportunities identified and subsequent outcome 
monitoring and post-intervention monitoring. Metodology: This is an experience 
report about an electronic tool coordinated by the head office area responsible 
for patient safety. The process was initiated by the Definition of the Indicator Roll. 
This work was developed at the Professional Master's Degree Quality 
Management in Health Services (PPG QualiSaúde) and had the collaboration of 
undergraduate student and Scientific Initiation (SI). Results: Hospitals were 
invited to participate in the selection and qualification of indicators, as well as the 
qualification. This process culminated in the launch of the Management in Sight 
Program. Conclusion: The experience of implementing this panel has proved to 
be immense learning, providing those involved with developing diverse skills 
during their process. The Patient safety indicators Panel presents itself as an 
innovative resource in the monitoring of processes and results of the implantation 
of the patient safety nuclei, bringing an important characteristic of the 
management systems of Quality: Transparency in the management and 
dissemination of results. 

 
Keywords: Patient safety; Quality management; Quality Indicators, Health 

Service 
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TÍTULO: Jejum peri-operatório em pacientes com câncer do trato gastrointestinal 

submetidos à procedimento cirúrgico 

Resumo 

Pacientes submetidos a cirurgias no trato gastrintestinal têm indicação de 
protocolos de abreviação de jejum pré e pós-operatório com o intuito de 
favorecer respostas metabólicas de recuperação e reduzir desconfortos. Esse 
estudo teve como objetivo identificar o tempo de jejum pré-operatório em 
pacientes com câncer de trato gastrointestinal submetidos à cirurgia de 
ressecção do tumor, e comparar os resultados obtidos com as diretrizes mais 
atuais de indicação de protocolos de jejum. A população do estudo contou com 
77 pacientes e a mediana dos tempos de jejum pré-operatório foi de 16 horas 
(12,5 – 18,5). O cumprimento do protocolo de jejum depende tanto da indicação 
do profissional de saúde envolvido quanto do paciente em aceitar e conseguir 
seguir o tempo estabelecido. Observou-se a não adoção desses protocolos na 
rotina hospitalar, submetendo os pacientes a um período de jejum prolongado 
desnecessário que pode exacerbar a resposta orgânica ao estresse e aumentar 
a susceptibilidade a complicações pós-cirúrgicas Os resultados encontrados 
sugerem que a amostra do estudo foi submetida a um tempo de jejum pré-
operatório que extrapola recomendações nacionais e internacionais vigentes. 
 
Palavras-chave: Jejum pré-operatório. Câncer gastrointestinal. Complicações 

cirúrgicas 

TITLE: IDENTIFICATION OF AVERAGE PREOPERATIVE FASTING TIME IN 

GASTROINTESTINAL TRACT CANCER PATIENTS SUBMITTED TO TUMOR 

RESECTION SURGERY 

Abstract 

Patients undergoing surgery in the gastrointestinal tract are indicated for pre and 
postoperative fast abbreviation protocols in order to favor metabolic recovery 
responses and reduce discomfort. This study aimed to identify the preoperative 
fasting time in patients with gastrointestinal tract cancer undergoing tumor 
resection surgery, and to compare the results obtained with the most current 
guidelines for fasting protocol indication. The sample consisted of 77 patients, 
where the median preoperative fasting time was 16 (12.5 - 18.5) hours and 33.8% 
of the patients started fasting at 22h the day before surgery. Compliance with the 
fasting time depends on the indication of the health professional involved and the 
patient to accept and be able to follow the established time. These protocols were 
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not adopted in the hospital routine, subjecting patients to an unnecessary 
prolonged fasting period that may exacerbate the organic stress response and 
increase the susceptibility to postoperative complications. The results suggest 
that the study sample was submitted a preoperative fasting time that goes beyond 
current national and international recommendations. 
 
Keywords: Preoperative fasting. Gastrointestinal cancer. Surgical complications 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DE DESFECHOS CLÍNICOS EM ESTUDO SOBRE 

CUSTO-EFETIVIDADE PARA SUGAMADEX E NEOSTIGMINA NA 

MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO (MEJC)-UFRN 

Resumo 

A economia nas últimas décadas desenvolveu um ramo voltado para estudar 
uma melhor administração e gerenciamento dos recursos destinados à saúde, 
tentando entender as relações entre os custos e os benefícios das ações desse 
direito básico. A avaliação econômica da saúde abrange diversas vertentes, em 
particular a voltada para o medicamento é chamada de farmacoeconomia. 
Dentre as análises farmacoeconômicas temos a análise de custo efetividade que 
busca identificar a opção terapêutica que consegue obter o melhor resultado 
clínico por unidade monetária aplicada. Assim, o objetivo é realizar uma 
avaliação dos desfechos clínicos associados ao uso de Neostigmina e 
Sugamadex em pacientes que necessitem de reversão do bloqueio 
neuromuscular, efetuando técnicas que envolvem a coleta de informações sobre 
o uso de recursos de cada componente utilizado nos procedimentos afim de 
estimar e ter uma fundamentada conclusão, de qual reversor de bloqueio 
neuromuscular é mais custo-efetivo. A análise quantitativa será realizada 
mediante processo sistematizado em base estatística de dados por meio do 
programa Stata for Windows, versão 11, envolvendo a aplicação de estatística 
descritiva e inferencial. Serão ainda avaliadas as análises de custo efetividade 
incremental e sensibilidade para testar a robustez dos achados. 
 
Palavras-chave: custo-efetividade, Sugamadex, Neostigmina, desfecho clínico 

TITLE: EVALUATION OF CLINICAL OUTCOMES IN STUDY ON COST-

EFFECTIVENESS FOR SUGAMADEX AND NEOSTIGMINE IN JANUARY 

CICCO SCHOOL MATERNITY (MEJC)-UFRN 

Abstract 

 

Economics in recent decades has developed a branch focused on studying better 
administration and management of health resources, trying to understand the 
relationship between the costs and benefits of actions of this basic right. The 
economic evaluation of health covers several aspects, in particular the drug-
oriented one is called pharmacoeconomics. Among the pharmacoeconomic 
analyzes we have the cost effectiveness analysis that seeks to identify the 
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therapeutic option that can obtain the best clinical result per applied monetary 
unit. Thus, the objective is to perform an evaluation of the clinical outcomes 
associated with the use of Neostigmine and Sugammadex in patients requiring 
neuromuscular block reversal, performing techniques that involve the collection 
of information about the use of resources from each component used in the 
procedures to estimate and to have a well-founded conclusion, which 
neuromuscular block reverser is most cost-effective or a cost-effectiveness 
analysis with these two drugs that have different costs and effectiveness. The 
quantitative analysis will be performed through a systematic process based on 
statistical data through the program Stata for Windows, version 11, involving the 
application of descriptive and inferential statistics. Incremental cost effectiveness 
and sensitivity analyzes will be evaluated to test the robustness of the findings. 

 
 
Keywords: cost-effectiveness, Sugammadex, Neostigmine, clinical outcome 
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TÍTULO: Estudos para Proposta de Modelo de Grau de Confiabilidade de Fatores 

de Transcrição 

Resumo 

 

Identificar e prever fatores de transcrição (TFs) desregulados em estudos de 
expressão diferencial é um passo chave na investigação em nível de sistemas 
da regulação transcricional. Atualmente existem muitas ferramentas e bases de 
dados disponíveis que buscam viabilizar tais análises. Entretanto, as 
ferramentas e bases de dados atuais apresentam diferenças significativas 
quando comparamos a quantidades de TFs identificados e associações 
existentes entre TFs e genes-alvo, deixando a impressão que tais ferramentas 
são complementares e não concorrentes. Em um segundo nível, as ferramentas 
atuais não fornecem de forma facilitada mecanismos para avaliamos a 
confiabilidade da informação apresentada: seja da evidência do TF ser 
realmente um gene regulador; seja da relação de associação do TF e seus 
genes-alvo. Pensando no problema exposto, iniciamos um estudo para 
desvendar as principais variáveis necessárias para análise dos TFs de uma 
forma mais concisa e propomos a implementação de um software. Combinando 
banco de dados públicos, experimentos de ChIP-seq, matrizes de posição de 
peso (PWMs) e correlação de expressão (TFs e genes-alvo), nesse plano de 
trabalho realizamos a implementação de uma ferramenta integradora que uniu 
diversas bases de dados e fornece ao usuário mecanismos de análises mais 
eficientes. 

 
 
Palavras-chave: Gene. fator de transcrição. ferramenta. 

TITLE: Studies for Proposing Transcription Factors Reliability Degree Model 

Abstract 

 

Identifying and predicting deregulated transcription factors (TFs) in differential 
expression studies is a key step in systems-level investigation of transcriptional 
regulation. Currently there are many tools and databases available that seek to 
enable such analyzes. However, current tools and databases show significant 
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differences when compared to the amounts of identified TFs and associations 
between TFs and target genes, leaving the impression that such tools are 
complementary and not competitive. At a second level, current tools do not easily 
provide mechanisms for assessing the reliability of the information presented: 
whether evidence of TF is really a regulatory gene; whether it is the association 
relationship of TF and its target genes. Thinking about the problem exposed, we 
started a study to unveil the main variables needed to analyze the TFs more 
concisely and propose the implementation of a software. Combining public 
databases, ChIP-seq experiments, weight position matrices (PWMs) and 
expression correlation (TFs and target genes), in this work plan we implemented 
an integrative tool that united several databases and provides the user with more 
efficient analysis mechanisms. 

 
 
Keywords: Gene. transcription factor. tool. 
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TÍTULO: A biodiversidade das plantas alimentícias não convencionais da 

caatinga: uma revisão sistemática 

Resumo 

 

Objetivo: Avaliar a biodiversidade alimentar de Plantas Alimentícias Não 
Convencionais com ocorrência no bioma da Caatinga através de revisão 
sistematizada de literatura. 

 

Métodos: A revisão sistemática identificou estudos por meio buscas realizadas 
nas bases de dados Web of Science, Medline/PubMed (via National Library of 
Medicine), Scopus e Bases de Dados da Pesquisa Agropecuária EMBRAPA 
(BDPA). Foram considerados no critério de elegibilidade artigos originais 
publicados em inglês, espanhol e português, entre 2008 e 2018, que tratassem 
de plantas comestíveis com ocorrência no bioma brasileiro da Caatinga. 

 

Resultados: Vinte e três artigos passaram pelos critérios de elegibilidade para 
serem lidos integralmente. Destes, dezesseis apresentaram-se compatíveis com 
o objetivo da pesquisa. Da análise dos artigos, setenta e sete espécies não 
convencionais com potencial de comestibilidade foram encontradas, sendo 
subsequentemente identificadas por parte comestível, grupo alimentar a que 
pertencem e indicadores nutricionais associados. Setenta espécies 
apresentaram informações sobre parte comestível e foram classificadas em 
grupos alimentares. Destas, trinta e quatro possuíam indicadores nutricionais 
associados. 

 

Conclusão: A revisão aponta o potencial da biodiversidade alimentar no bioma 
da Caatinga e a necessidade de estudos que possam produzir mais dados sobre 
a composição e o consumo destas plantas. 
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Palavras-chave: Biodiversidade. Plantas alimentícias não convencionais. 

Caatinga. 

TITLE: The caatinga non-conventional food plants biodiversity: a systematic 

review 

Abstract 

Object: The present paperwork seeks to evaluate the non-conventional food 
plants' biodiversity occuring on the Caatinga's biome through a systematized 
literature review. 

 
Methods: The systematized review identified studies through researchs on the 
data bases of Web of Science, Medline/PubMed (via National Library of 
Medicine), Scopus and The Data Bases of Agriculture Research – EMBRAPA 
(BDPA). It has been considered eligible by the standards put original published 
english articles, as well as original published spanish and portuguese articles, all 
between 2008 and 2018, which addressed food plants occuring on the Caatinga’s 
brazilian’s biome. 

 
Results: Twenty three articles were selected within the eligibility standars to be 
fully read. Within these, sixteen have been proved compatible with the research’s 
goal. Analyzing these articles, seventy seven non-conventional species with 
potential edibility were found and then identified by edible parts, by food group to 
which they belong, and by associated nutritional indicators. Seventy species have 
showed intell on the edible parts and were classified in food groups. Thirty four 
of those seventy species had associated nutritional indicators. 

 
Conclusion: The review indicates the food’s biodiversity’s potential of the 
Caatinga’s biome and its thirst for studies of which can produce more data about 
the composition and consumption of these plants.  

  

 
 
Keywords: Biodiversity. Non-conventional food plants. Caatinga. 
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TÍTULO: Efeito da associação de diferentes fontes de fibra à palma forrageira 

sobre o comportamento ingestivo de caprinos confinados. 

Resumo 

Objetivou-se avaliar o comportamento ingestivo em cabritos de origem leiteira, 
castrados e não castrados, mantidos em regime de confinamento, alimentados 
com palma forrageira associada ao bagaço de cana ou ao feno de capim elefante 
como volumoso. Foram utilizados 24 animais (12 castrados e 12 não-castrados), 
com peso inicial médio de 18,5 ± 3,8 kg, alimentados durante 70 dias com dietas 
60:40 (volumoso : concentrado) contendo palma forrageira e bagaço de cana-
de-açúcar (PBCA) ou feno de capim-elefante (PFCE) como porção volumosa, 
formuladas para possuírem quantidades semelhantes de fibra em detergente 
neutro (FDN). O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente 
casualizado, em arranjo fatorial 2 x 2, com duas condições sexuais, duas fontes 
de fibra e seis repetições por tratamento, totalizando 24 parcelas. Houve efeito 
significativo (p>0,05) apenas para os tempos gastos em ócio e ruminação para 
as dietas com diferentes fontes de fibra, sendo maior tempo de ruminação para 
os animais que consumiram feno de capim elefante, com média de 1100,5 
minutos, e menores para os que consumiram bagaço, com média de 856,6 
minutos. Para ócio, os maiores valores foram observados nas dietas com adição 
de bagaço, com média de 1812, 2 minutos, e os menores para feno de capim 
elefante, com média de 1539,0. Conclui-se que a condição sexual não influencia 
o comportamento ingestivo, mas dietas compostas por feno de capim elefante 
promovem maiores tempos de ruminação. 
 
Palavras-chave: Comportamento ingestivo, caprinos, fontes de fibras. 

TITLE: EFFECT OF ASSOCIATION OF DIFFERENT FIBER SOURCES WITH 

SPINELESS CACTUS ON THE INGESTIVE BEHAVIOR OF CONFINED 

GOATS 

Abstract 

Objectified measure the ingestive behavior on goats origin of milkmaid, castrated 
and not castrated, kept in confinement regime, fed with “palma forrageira” 
associate to the bagasse of cane or hay from Pennisetum purpureum (also called 
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capim de elefante in Brazil) as bulky. Was used 24 animals (half castrated and 
the other half not castrated), with medium weight of 18,5±126.6 oz (3,8kg), fed 
during seventy days with the diet 60:40 (bulky:concentrate) containing “Palma 
forrageira” and sugar cane´s bagasse PBCA (initials in Portuguese) or hay of 
“capim de elefante” PFCE (initials in Portuguese) as bulky, formulated to contain 
similar quantities of fiber in neutral detergent FDN (initials in Portuguese ). The 
experimental design used was fully casual, in factorial arragment 2 X 2, with two 
sexual conditions, two fiber founts and six repetitions per treatment, totalizing 
twenty four installments .There was a significant effect (p>0,05) just for the times 
spent on idleness and rumination for the diets with different fiber’s sources, being 
most of rumination’s time for those animals that consumed hay of “capim de 
elefante”, with average of 1100,5 minutes, and less for those that consumed the 
bagasse, with average of 856,6 minutes. To idleness, the most values were 
observed on diets with addition of bagasse, average of 1539,0.Concludes that 
the sexual condition doesn’t influence on the ingestive behavior, but composite 
diets by hay of “capim de elefante” promove better times of rumi 
 
Keywords: ingestive behavior, goats, fiber resources. 
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TÍTULO: Análise estereológica e neuroquímica do Sistema Visual Primário de 

sagui (Callithrix Jacchus) idoso 

Resumo 

 

O SV1 é composto por estruturas neurais interligadas, dentre elas o Núcleo 
Geniculado Lateral Dorsal do Tálamo (GLD), o Colículo Superior (CS) e os 
Núcleos do Complexo Pré-tectal (CPT). Estas estruturas subcorticais estão 
relacionadas com o processamento da informação visual, contribuindo para a 
interpretação e posterior formulação de respostas visuais adequadas pelo córtex 
visual. No entanto, esse processamento visual é alterado conforme avanço da 
idade, resultando em progressivos déficits funcionais. Apesar disto, poucos 
trabalhos discutem sobre possíveis alterações morfológicas que podem estar 
diretamente relacionadas com o declínio da função visual durante a senescência. 
Nesse sentido, o presente estudo se propõe a investigar as possíveis alterações 
morfológicas, neuropeptidérgicas e de inervação retiniana das respectivas 
estruturas citadas anteriormente que estão relacionadas ao processo de 
envelhecimento. Para isso, utilizaremos saguis (Callitrix Jaccus) adultos-jovens 
e idosos. Os mesmos serão submetidos a injeção de CTb, o tecido, 
posteriormente, será submetido a procedimentos experimentais, para a 
coloração de Nissl e imunodetecção, verificando as características dos 
componentes neuroquímicos do GLD, CS e CPT. Esses compostos serão 
analisados através de técnicas esterológicas e morfométricas. Esse conjunto de 
experimento nos possibilitará expandir a compreensão do processo de 
senescência e como ele afeta o sistema visual. 

 
 
Palavras-chave: Envelhecimento; Sistema Visual; Callitrix jaccus; Estereologia; 

TITLE: Stereological and neurochemical analysis of the Primary Visual System 

of elderly marmose (Callithrix Jacchus) 

Abstract 

SV1 is composed of interconnected neural structures, including the thalamic 
dorsal lateral geniculate nucleus (GLD), the superior colliculus (CS) and the 
pretectal complex nuclei (CPT). These subcortical structures are related to the 
processing of visual information, contributing to the interpretation and subsequent 
formulation of appropriate visual responses by the visual cortex. However, this 
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visual processing changes with advancing age, resulting in progressive functional 
deficits. Despite this, few studies discuss possible morphological changes that 
may be directly related to the decline of visual function during senescence. In this 
sense, the present study aims to investigate the possible morphological, 
neuropeptidergic and retinal innervation alterations of the respective structures 
mentioned above that are related to the aging process. For this we will use 
marmosets (Callitrix Jaccus) young and old adults. They will be submitted to CTb 
injection, the tissue will subsequently be subjected to experimental procedures 
for Nissl staining and immunodetection, checking the characteristics of the 
neurochemical components of GLD, CS and CPT. These compounds will be 
analyzed by sterological and morphometric techniques. This set of experiments 
will enable us to expand our understanding of the senescence process and how 
it affects the visual system. 
 
Keywords: Aging; Visual system; Callithrix jacchus; Stereology; 
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TÍTULO: Correlação entre hábitos de sono em situação pré prova com cronotipo, 

jet lag social, depressão, ansiedade e desempenho acadêmico em estudantes 

de medicina. 

Resumo 

Estudantes de medicina são afetados não apenas pela forte pressão no período 
pré-vestibular devido à concorrência do curso, mas também pela demanda 
curricular de aulas e plantões em período integral. Tais fatores podem colaborar 
no desenvolvimento de altos níveis de ansiedade e depressão e afetar o ciclo 
sono-vigília dos discentes podendo resultar na diminuição de seu desempenho 
acadêmico. O objetivo deste trabalho é avaliar a influência dos hábitos de sono 
em situação pré prova sobre o cronotipo, jet lag social, depressão, ansiedade e 
desempenho acadêmico de estudantes de medicina da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. O estudo é do tipo correlacional e para verificar a 
normalidade dos dados utilizamos o teste Kolmogorov-Sminorv. Para análise e 
comparação das variáveis utilizamos o teste de correlação Spearman e para 
constatar o grau de influência das variáveis analisadas sobre a performance 
acadêmica dos voluntários utilizamos o Kruskal-Wallis. O presente estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética da UFRN (2.996.461). Os voluntários 
responderam os questionários de Horne & Ostberg de matutinidade-
vespertinidade, Questionário de Cronotipo de Munique, Índice de qualidade de 
sono de Pittsburgh, Inventário de depressão de Beck e Inventário de ansiedade 
traço-estado. Participaram 79 estudantes de idade média=21 ± 3 anos sendo 48 
homens e 31 mulheres. Dentre as variáveis foi encontrada correlação entre 
hábitos pré-prova com desempenho, cronotipo e ansiedade-estado. 
 
Palavras-chave: Hábitos de sono. Estudantes. Ansiedade. Desempenho 

acadêmico. 

TITLE: Correlation between pre-test sleep habits with chronotype, social jet lag, 

depression, anxiety and academic performance in medical students 

Abstract 

Medical students are affected not only by the strong pressure in the pre-university 
entrance exam due to course competition, but also by the curricular demand for 
full-time classes and shifts. Such factors may contribute to the development of 
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high levels of anxiety and depression and affect the students' sleep-wake cycle 
and may result in decreased academic performance. The aim of this study is to 
evaluate the influence of pre-test sleep habits on the chronotype, social jet lag, 
depression, anxiety and academic performance of medical students at the 
Federal University of Rio Grande do Norte. The study is correlational and to verify 
the normality of the data we used the Kolmogorov-Sminorv test. For analysis and 
comparison of variables we used the Spearman correlation test and to verify the 
degree of influence of the variables analyzed on the academic performance of 
the volunteers we used the Kruskal-Wallis. This study was approved by the UFRN 
Ethics Committee (2,996,461). The volunteers answered the Horne & Ostberg 
morning-evening questionnaires, Munich Chronotype Questionnaire, Pittsburgh 
Sleep Quality Index, Beck Depression Inventory, and State-Trait Anxiety 
Inventory. 79 middle-aged students = 21 ± 3 years old, 48 men and 31 women. 
Among the variables, a correlation was found between pre-test habits with 
performance, chronotype and state anxiety. 
 
Keywords: Sleep habits. Students. Anxiety. Academic performance. 
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TÍTULO: DIFERENÇAS NA ATIVIDADE ELETRODÉRMICA EM PACIENTES 

COM DIFERENTES TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS 

Resumo 

A atividade eletrodérmica (AED) é um reflexo polissináptico gerado a partir de 
camadas profundas da pele mediada via sistema nervoso simpático e ativada 
pelas glândulas de suor. Devido ao seu aumento em estados de excitação e 
diminuição em estados de relaxamento, a AED pode funcionar como um 
marcador de ativação do sistema nervoso autônomo (SNA) em pacientes com 
diagnóstico conhecido de um transtorno mental. Nesta perspectiva, o objetivo 
deste estudo foi verificar se há diferenças nesta medida fisiológica em pacientes 
com diagnóstico clínico de dois diferentes transtornos psiquiátricos. Os 
participantes foram divididos em dois grupos: positivo para Transtorno de 
Estresse Pós-Traumático (TEPT) e positivo para Transtorno de Ansiedade (TA). 
O monitoramento da AED foi realizado utilizando o registro de resistência 
galvânica da pele, cujos eletrodos foram posicionados no 2º e 3º dedos da mão 
não dominante, com o paciente deitado em decúbito dorsal durante 10 minutos. 
Os resultados demonstraram que os pacientes com TEPT apresentaram valores 
de condutância de pele significativamente mais elevados do que os sujeitos com 
TA. Esta evidência sugere uma possível associação entre o estado de 
hipervigilância, comum no paciente com TEPT a uma estimulação basal do SNA. 
De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que, embora a ativação 
do SNA esteja presente em ambos os transtornos, sujeitos com TEPT 
apresentam maior atividade simpática, quando comparados com sujeitos com 
TA. 
 
Palavras-chave: Transtornos de Estresse Pós-Traumáticos. Resposta Galvânica 

da Pele. 

TITLE: DIFFERENCES IN ELECTRODERMAL ACTIVITY IN PATIENTS WITH 

DIFFERENT PSYCHIATRIC DISORDERS 

Abstract 

Electrodermal activity (EDA) is a polysynaptic reflex generated from deep layers 
of the skin mediated via the sympathetic nervous system and activated by the 
sweat glands. Due to its increase in arousal states and decrease in relaxation 
states, EDA may function as a marker of autonomic nervous system (ANS) 
activation in patients with a known diagnosis of a mental disorder. In this 
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perspective, the objective of this study was to verify if there are differences in this 
physiological measure in patients with clinical diagnosis of two different 
psychiatric disorders. Participants were divided into two groups: positive for Post-
Traumatic Stress Disorder (PTSD) and positive for Anxiety Disorder (AD). EDA 
monitoring was performed using the galvanic skin resistance record, whose 
electrodes were placed on the 2nd and 3rd fingers of the non-dominant hand, 
with the patient lying supine for 10 minutes. The results showed that PTSD 
patients had significantly higher skin conductance values than subjects with AD. 
This evidence suggests a possible association between the state of 
hypervigilance common in PTSD patients with basal ANS stimulation. According 
to the results, it can be concluded that, although ANS activation is present in both 
disorders, subjects with PTSD show higher sympathetic activity when compared 
to subjects with AD. 
 
Keywords: Post-Traumatic Stress Disorder. Galvanic Skin Response. 
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TÍTULO: Influências da biomassa de macroalgas e variáveis abióticas sobre a 

produtividade de camarões de interesse econômico no litoral potiguar 

Resumo 

Macroalgas são organismos que apresentam forte contribuição ao ecossistema 
aquático. Entretanto, em condições estressantes, florações podem gerar 
alterações físicas e químicas no meio, e consequentes impactos aos 
organismos. Visto que os camarões são organismos importantes 
economicamente, o objetivo do estudo foi avaliar a influência da biomassa de 
macroalgas e fatores abióticos na produção camaroeira das regiões costeiras 
dos municípios de Baía Formosa (BF) e Porto do Mangue (PM). Para isso, foram 
realizadas coletas de arrasto bimensais de 20 minutos, no período de maio/17 a 
junho/18. Os animais capturados foram crioanestesiados e posteriormente 
identificados em laboratório. Os dados de biomassa obtidos foram padronizados 
a partir do cálculo de captura por unidade de área. BF demonstrou maior 
ocorrência e abundância de Xiphopenaeus kroyeri e exibiu maiores valores de 
precipitação acumulada, águas menos túrbidas, maior teor de oxigênio 
dissolvido na água, sedimentos mais finos, menor biomassa de macroalgas e 
menor concentração de fósforo total dissolvido. Enquanto isso, PM apresentou 
maior ocorrência e abundância de Penaeus subtilis e exibiu maior concentração 
de fósforo total dissolvido, maiores biomassas de macroalgas e sedimentos mais 
grossos. Entretanto, as variáveis que mais influenciaram a distribuição das 
espécies foram a transparência da água, carbono total, granulometria do 
sedimento e pluviosidade. Faz-se necessário um período maior 
de monitoramento das áreas.  
 
Palavras-chave: Florações. Camarão. Ecologia. Pesca de arrasto. 

TITLE: Influences of macroalgae biomass and abiotic variables on the yield of 

shrimp of economic interest in the Potiguar coast 

Abstract 

Macroalgae are important organisms for the aquatic ecosystem. However, in 
stressful conditions, macroalgae proliferate causing blooms that generate 
physical and chemical changes in the environment and impacts to organisms. 
Since shrimps are economically important organisms, the objective of this study 
was to evaluate the influence of macroalgae biomass and abiotic factors on 
shrimp production in coastal regions of Baía Formosa and Porto do Mangue 
municipalities. For that reason, six random bottom trawling of 20 minutes each 
were carried out from may/17 to june/18. The sampling effort was conducted 
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bimonthly. The collected animals were cryosanesthetized and identified in the 
laboratory. Macroalgae and shrimp data were transformed to catch per unit area 
(CPUA). Baía Formosa presented higher occurrence and abundance of 
Xiphopenaeus kroyeri and showed higher values of accumulated precipitation, 
less turbid waters, higher dissolved oxygen content in the water, thinner 
sediments, lower macroalgae biomass and lower total dissolved phosphorus 
concentration. Meanwhile, Porto do Mangue presented higher occurrence and 
abundance of Penaeus subtilis and showed higher concentration of total 
dissolved phosphorus, larger macroalgae biomass and thicker sediments. 
However, the variables that most influenced species distribution were water 
transparency, total carbon, sediment size and rainfall. Finally, a longer period of 
collection and monitoring of the regions is needed. 
 
Keywords: Blooms. Shrimp Fishing. Ecology. Trawl fishing 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DOS DIRIGENTES DE RECURSOS 

HUMANOS DO SUS NA REGÃO SUL DO BRASIL 

Resumo 

A Gestão dos Serviços de Saúde tem passado por diversas transformações após 
a implantação do Sistema Único de Saúde com o intuito de melhorar a qualidade 
dos serviços prestados. Neste contexto, a qualificação da força de trabalho 
passa a ser um elemento essencial. Este resumo apresenta alguns dos achados 
da pesquisa perfil sócio demográfico dos dirigentes de Recursos Humanos das 
Secretarias de Saúde. A região Sul foi escolhida, arbitrariamente, para esta 
apresentação. Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagens qualitativa e 
quantitativa, onde os dados foram coletados por meio de um formulário com 
questões fechadas enviado eletronicamente pelos alunos do Curso de 
Especialização em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Os dirigentes 
de Recursos Humanos em Saúde, em sua maioria são profissionais do sexo 
feminino (88,4%), com faixa etária entre 31 a 40 anos de idade (53,4%). Entre 
os profissionais, 36,6% possuem apenas graduação, com predominância na 
área de Ciências Sociais Aplicadas (51,4%), 43,6% têm especialização, 8,4% 
mestrado profissional, 7% mestrado acadêmico e 4,2% doutorado. Os 
profissionais estão nessa área há 1 a 5 anos (54,7%), sendo maioria atuante nas 
Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde. Acredita-se que conhecer o perfil 
da força de trabalho pode ajudar na eleição de políticas e ou ações voltadas à 
valorização do trabalhador da saúde. 
 
Palavras-chave: Sistema Único de Saúde. Dirigente. Recursos Humanos em 

Saúde 

TITLE: KNOWING THE DEMOGRAPHIC PROFILE OF SUS HUMAN 

RESOURCE OFFICERS 

Abstract 

Health Services Management has undergone several transformations after the 
implementation of the Unified Health System in order to improve the quality of 
services provided. In this context, the qualification of the workforce becomes an 
essential element. This summary presents some of the findings of the research 
socio-demographic profile of the heads of Human Resources of the Secretariats 
of Health. The southern region was arbitrarily chosen for this presentation. This 
is a descriptive research of qualitative and quantitative approaches, where the 
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data were collected through a closed question form sent electronically by the 
students of the Specialization Course in Labor Management and Health 
Education. Health, mostly are female professionals (88.4%), aged between 31 to 
40 years old (53.4%). Among professionals, 36.6% have only graduation, 
predominantly in the area of Applied Social Sciences (51.4%), 43.6% have 
specialization, 8.4% professional masters, 7% academic masters and 4.2%. 
doctorate degree. Professionals have been in this area for 1 to 5 years (54.7%), 
most of them working in the Municipal and State Health Departments. It is 
believed that knowing the profile of the workforce can help in the election of 
policies and / or actions aimed at appreciation of the health worker. 
 
Keywords: Unified Health System. Director Human Resources in Health 
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TÍTULO: Elaboração de cerveja artesanal de acerola a partir do resíduo da 

indústria de polpa de frutas 

Resumo 

Este trabalho tem a finalidade de descrever o processo de produção de cerveja 
artesanal com a adição do resíduo de acerola proveniente da indústria de polpa 
de frutas. Esses resíduos, que normalmente são usados para ração animal ou 
descartados, ainda contêm uma quantidade expressiva de açúcares e algumas 
características funcionais que, quando adicionados na cerveja, podem 
acrescentar ao produto final novos aromas, sabores e alguns compostos 
bioativos. Com o objetivo de verificar o momento mais adequado para fazer a 
infusão dos resíduos, tipo de fermento utilizado e sua quantidade, foi realizado 
um planejamento fatorial com os seguintes parâmetros: tempo da fervura, 
quantidade de resíduo (0,250 kg e 0,5kg) e tipo de fermento (um fermento mais 
neutro e outro mais esterificado tipo Weiss). Além disso, foram realizados 
experimentos para controle sem adição de resíduo. Após a carbonatação nas 
garrafas ficou evidenciado uma boa formação de espuma que se manteve 
persistente por um bom tempo, cor amarela com nuances para o alaranjado, 
bastante forte e aromática o que foi potencializado pelo alto extrato primitivo e 
uso de fermentos “ALE” de alta fermentação e sabor sutil de acerola. A cerveja 
obtida teve o teor alcoólico de 6,9% ABV (Alcohol by volume), sendo este valor 
alcançado devido à grande atenuação, iniciando com 15,5°Brix (gravidade 
original, OG) e chegando até uma gravidade final (FG) de 0,8 °Brix (pouco açúcar 
residual), fazendo a cerveja ficar leve e refrescante. 
 
Palavras-chave: Cerveja, resíduos de acerola, cerveja de frutas 

TITLE: Brew Preparation of acerola from the residue of the fruit pulp industry 

Abstract 

The purpose of this work is to describe the craft beer production process with the 
addition of acerola residue from the fruit pulp industry. These residues, which are 
normally used for animal feed or discarded, still contain a significant amount of 
sugars and some functional characteristics that, when added to beer, can add to 
the final product new flavors and some bioactive compounds. In order to verify 
the most appropriate time to infuse the waste, type of yeast used and its quantity, 
a factorial design was carried out with the following parameters: boiling time, 
amount of waste (0.250 kg and 0.5 kg) and type of yeast (one more neutral and 
another more esterified Weiss type). In addition, experiments were performed for 
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control without addition of residue. After carbonation in the bottles it was 
evidenced a good foaming that re mained persistent for a long time, yellow color 
with nuances to orange, very strong and aromatic which was enhanced by the 
high primitive extract and use of high-grade “ALE” yeast fermentation and subtle 
taste of Acerola. The beer obtained had an alcohol content of 6.9% ABV (Alcohol 
by volume), which was reached due to the great attenuation, starting with 15.5 ° 
Brix (original gravity, OG) and reaching a final gravity (FG) of 0.8 °Brix (little 
residual sugar content), making the beer light and refreshing. 
 
Keywords: Beer, Acerola Waste, Fruit Beer 
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TÍTULO: PERFIL DE FUNCIONALIDADE DE CRIANÇAS COM MICROCEFALIA 

SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE, 

INCAPACIDADE E SAÚDE (CIF) 

Resumo 

 

A relação da infecção do Zika vírus com várias anormalidades já estudadas, 
sugere a uma nova síndrome congênita, a Síndrome Congênita do Zica, que 
inclui além anormalidades neurológicas, visuais, auditivas, entre outras. A 
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), é 
um importante instrumento para classificação das condições de vida, além de 
promoção de políticas de inclusão social. Considerando o modelo da CIF, a 
microcefalia busca ser compreendida como uma condição de saúde que não 
compromete apenas os domínios de função e estrutura do corpo, mas também 
a atividade e participação, influenciada por fatores pessoais e do ambiente físico, 
social e atitudinal. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, onde foram realizado 
grupos focais com 32 pais e/ou cuidadores de crianças com a síndrome 
congênita do Zica, na Clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade de Ciência da 
Saúde do Trairí (FACISA), Rio grande do Norte, Clínica Escola de Fisioterapia 
do Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, Paraíba, e no Centro 
Especializado em Reabilitação (CER), Rio Grande do Norte. Através das 
análises realizadas das transcrições dos grupos espera-se que seja obtido perfil 
de funcionalidade das crianças com microcefalia por ZIKV, além de se obter um 
entendimento de qual o impacto da síndrome congênita do Zica, no dia a dia das 
crianças, de acordo com a percepção dos pais. 

 
 
Palavras-chave: Zika Vírus; Síndrome Congênita do Zica; Perfil Funcional 

TITLE: 137/5000FUNCTIONALITY PROFILE OF CHILDREN WITH 

MICROCEPHALY ACCORDING TO INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF 

FUNCTIONALITY, DISABILITY AND HEALTH (ICF) 

Abstract 

The relationship between Zika virus infection and several abnormalities already 
studied suggests a new congenital syndrome, the Congenital Zica Syndrome, 
which includes neurological, visual, auditory abnormalities, among others. The 
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International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) is an 
important instrument for classifying living conditions, as well as promoting social 
inclusion policies. Considering the ICF model, microcephaly seeks to be 
understood as a health condition that not only compromises the domains of body 
function and structure, but also activity and participation, influenced by personal 
factors and the physical, social and attitudinal environment. This is a qualitative 
research, where focus groups were conducted with 32 parents and / or caregivers 
of children with Zica congenital syndrome, at the Clinical School of 
Physiotherapy, Trairí Health Science School (FACISA), Rio Grande do Norte , 
Clinical School of Physiotherapy of the University Center of João Pessoa - 
UNIPÊ, Paraíba, and in the Specialized Center in Rehabilitation (CER), Rio 
Grande do Norte. Through the analysis of the transcripts of the groups, it is 
expected that the functionality profile of children with ZIKV microcephaly will be 
obtained, as well as an understanding of the impact of congenital Zica syndrome 
on children's daily lives, according to the study the perception of parents. 
 
Keywords: Zika virus; Congenital Zica Syndrome; Functional Profile 
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TÍTULO: Análise Imunoistoquímica no modelo farmacológico da doença de 

parkinson em ratos 

Resumo 

A Doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa, de caráter 
progressivo e crônico, conhecida principalmente por comprometer o 
desempenho motor dos indivíduos acometidos em decorrência de uma disfunção 
do sistema dopaminérgico central. Apesar dessas características clássicas, hoje 
sabemos que a DP é caracterizada também por sintomas não-motores como a 
disfunção sexual, déficit cognitivo, prejuízo olfativo, depressão, transtornos de 
ansiedade, alterações de sono entre outros, assim como pela desregulação de 
diferentes sistemas de neurotransmissão como o colinérgico, serotoninérgico e 
histaminérgico. Estudos post-mortem em humanos, ou desenvolvidos com 
modelos animais, demonstram um aumento na liberação de histamina, seus 
receptores e projeções, bem como sua relação com o comprometimento do 
sistema dopaminérgico na DP. Apesar disto, estes trabalhos pouco discutem 
como esse ganho de função pode afetar outras características da doença, ou 
quais são os mecanismos que regulam esse ganho de função. Neste sentido, 
avaliou-se através administração de 6-hidroxidopamina (6-OHDA), como 
ocorrem as alterações no ritmo de atividade-repouso destes animais. Além disso, 
correlacionou-se as alterações no ritmo de atividade-repouso apresentadas 
através da imunohistoquímica para histidina descarboxilase (HDC – enzima 
limitante para produção de histamina), Bmal1 (fator de transcrição regulador da 
expressão de HDC), e tirosina hidroxilase (enzima limitante para produção de 
dopamina). 
 
Palavras-chave: Doença de Parkinson, Ritmos Circadianos, Histamina, Bmal1 

TITLE: IMMUNOHISTOCHEMICAL ANALYSIS IN THE PHARMACOLOGICAL 

MODEL OF PARKINSON'S DISEASE IN RATS 

Abstract 

Parkinson's disease (PD) is a progressive and chronic neurodegenerative 
disease known mainly for impairing the motor performance of individuals affected 
as a result of central dopaminergic system dysfunction. Despite these classic 
characteristics, we now know that PD is also characterized by non-motor 
symptoms such as sexual dysfunction, cognitive impairment, olfactory 
impairment, depression, anxiety disorders, sleep disorders among others, as well 
as the dysregulation of different neurotransmission systems. as cholinergic, 
serotonergic and histaminergic. Human post-mortem studies or animal model 
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studies show an increase in histamine release, its receptors and projections, as 
well as its relationship to the impairment of the dopaminergic system in PD. 
Nevertheless, these papers discuss little how this function gain can affect other 
disease characteristics, or what are the mechanisms that regulate this function 
gain. In this sense, it was evaluated by administration of 6-hydroxydopamine (6-
OHDA), as the changes in the resting activity rhythm of these animals occur. In 
addition, the changes in resting activity rhythm presented by 
immunohistochemistry for histidine decarboxylase (HDC - limiting enzyme for 
histamine production), Bmal1 (transcription factor regulating expression of HDC), 
and tyrosine hydroxylase (limiting enzyme) were correlated. for dopamine 
production). 
 
Keywords: Parkinson's Disease, Circadian Rhythms, Histamine, Bmal1 
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TÍTULO: Determinação dos compostos fenólicos presentes na casca e polpa de 

melão Charentais (Cucumis melo L.) 

Resumo 

O presente estudo teve como objetivo determinar o perfil de compostos fenólicos 
comparando os extratos metanólicos obtidos a partir da casca e polpa do melão 
Charentais (Cucumis melo L.). A determinação de compostos fenólicos foi 
realizada por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE), utilizando 
detector de arranjo diodo (PAD). O ácido gálico apresentou maior concentração 
na casca (p<0,0001) [31,3 mg.g-1(0,0388)] comparada a polpa [4,22 mg.g-
1(0,791)]. Para catequina obteve-se 7,94 mg.g-1(0,155) e 11,2 mg.g-1(0,180) 
para casca e polpa, respectivamente. O ácido siringico apresentou concentração 
igual a 1,07 mg.g-1(0,0102) na casca e de 0,138mg.g-1(0,0147) na polpa. Para 
quercetina obteve-se concentração igual a 0,116mg.g-1(0,00977) na casca e 
0,509 mg.g-1(0,00402) na polpa (p<0,0001). O ácido elágico apresentou maior 
teor na polpa [0,0634 mg.g-1(0,00457)] comparada a casca [0,0470 mg.g-
1(0,00352)] (p=0,0078). Para o eugenol obteve-se 0,0298 mg.g-1(0,00250) na 
casca e 0,153 mg.g-1(0,0274) na polpa (p=0,0015). Observou-se maior presença 
de ácido vanilico e vanilina na casca [3,35mg.g-1(0,0452) e 2,29mg.g-1(0,0221), 
respectivamente]. O ácido siringico apresentou maior concentração na casca 
1,07 mg.g-1(0,0102) (p<0,0001). Com isso, foi possível observar que a polpa 
apresentou maior concentração de fenólicos e, isso pode estar relacionado às 
diferenças nas condições agronômicas e ambientais, uma vez que podem afetar 
o conteúdo de fenólicos presente nos vegetais. 
 
Palavras-chave: Frutas. Compostos bioativos. Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência. 

TITLE: Determination of phenolics compounds present in peel and pulp from 

Charentais melon (Cucumis melo L.) 

Abstract 

The present study aimed to determine the profile of phenolic compounds by 
comparing the methanolic extracts obtained from the rind and pulp of Charentais 
melon (Cucumis melo L.). The determination of phenolic compounds was 
performed by High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) using a diode 
array detector (PAD). Gallic acid had a higher concentration in the shell (p 
<0.0001) [31.3 mg.g-1 (0.0388)] compared to pulp [4.22 mg.g-1 (0.791)]. For 
catechin, 7.94 mg.g-1 (0.155) and 11.2 mg.g-1 (0.180) were obtained for peel 
and pulp, respectively. Syringic acid had a concentration of 1.07 mg.g-1 (0.0102) 
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in the peel and 0.138 mg.g-1 (0.0147) in the pulp. For quercetin, a concentration 
of 0.116mg.g-1 (0.00977) was obtained in the shell and 0.509 mg.g-1 (0.00402) 
in the pulp (p <0.0001). Ellagic acid had higher pulp content [0.0634 mg.g-1 
(0.00457)] compared to shell [0.0470 mg.g-1 (0.00352)] (p = 0.0078). For 
eugenol, 0.0298 mg.g-1 (0.00250) was obtained from the peel and 0.153 mg.g-1 
(0.0274) from the pulp (p = 0.0015). There was a greater presence of vanillic acid 
and vanillin in the shell [3.35mg.g-1 (0.0452) and 2.29mg.g-1 (0.0221), 
respectively]. Syringic acid showed the highest concentration in the shell 1.07 
mg.g-1 (0.0102) (p <0.0001). Thus, it was possible to observe that the pulp 
presented a higher concentration of phenolics and this may be related to the 
differences in agronomic and environmental conditions, since they may affect the 
phenolic content present in plant 
 
Keywords: Fruits. Bioactive compounds. High-Performance Liquid 

Chromatography. 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO VASCULAR DE INDIVÍDUOS COM SÍNDROME 

DE BERARDINELLI-SEIP (LIPODISTROFIA GENERALIZADA CONGÊNITA) 

Resumo 

A Lipodistrofia Generalizada Congênita (LGC) ou Síndrome de Berardinelli-Seip 
(BSCL) é uma doença autossômica recessiva rara, caracterizada principalmente 
pela ausência quase total de tecido adiposo subcutâneo e está associada a 
anormalidades metabólicas e cardiovasculares, como hiperinsulinemia, diabetes 
mellitus tipo II, hipertrigliceridemia, dislipidemias e cardiopatias. Levando em 
consideração os fatores acarretados pela LGC e a escassez de relatos na 
literatura, a seguinte pesquisa tem como objetivo realizar uma avaliação e 
caracterização vascular em pessoas com a LGC. As coletas de dados serão 
realizadas através do Índice Tornozelo-Braquial (ITB), das classificações CEAP 
e Fontaine, dos Teste de Caminhada de 6 minutos (TC6’) e de exames clínicos 
com inspeção e palpação durante evento anual da Associação de Pais e 
Pessoas com Síndrome de Berardinelli do Estado do Rio Grande do Norte 
(ASPOSBERN). A partir do que foi exposto, principalmente os altos índices de 
LDL-c, C-t, hipertrigliceridemia, diabetes mellitus do tipo II, diminuição do HDL-
c, síndrome metabólica, arritmias e diversas outras doenças cardíacas, é 
evidente que pessoas com LGC possuem elevados riscos para o 
desenvolvimento de distúrbios vasculares. Entretanto, não há, na literatura, 
estudos acerca de complicações ateroscleróticas vasculares (PATNI; GARG, 
2015), evidenciando a importância científica desse estudo. 
 
Palavras-chave: Lipodistrofia Generalizada Congênita; Doenças 

Cardiovasculares 

TITLE: VASCULAR CHARACTERIZATION OF INDIVIDUALS WITH 

CONGENITAL GENERALIZED LIPODISTROPHY 

Abstract 

Congenital Generalized Lipodystrophy (CGL) or Berardinelli-Seip Syndrome 
(BSCL) is a rare autosomal recessive disorder characterized mainly by the almost 
complete absence of subcutaneous adipose tissue and is associated with 
metabolic and cardiovascular abnormalities such as hyperinsulinemia, type II 
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diabetes mellitus, hypertriglyceridemia, dyslipidemia and heart disease. Taking 
into account the factors caused by CGL and the scarcity of reports in the 
literature, the following research aims to perform a vascular assessment and 
characterization in people with CGL. Data collection will be performed through 
the Ankle-Brachial Index (ABI), CEAP and Fontaine ratings, 6-minute walk test 
(6MWT), and clinical examinations with inspection and palpation during an 
annual event of the Parents and People's Association with Berardinelli Syndrome 
of the State of Rio Grande do Norte (ASPOSBERN). From the above, especially 
the high levels of LDL-c, Ct, hypertriglyceridemia, type II diabetes mellitus, 
decreased HDL-c, metabolic syndrome, arrhythmias and various other heart 
diseases, it is evident that people with CGL have high risks to the development 
of vascular disorders. However, there are no studies on vascular atherosclerotic 
complications in the literature (PATNI; GARG, 2015), highlighting the scientific 
importance of this study. 
 
Keywords: Congenital Generalized Lipodistrophy; Cardiovascular diseases. 
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TÍTULO: FREQUÊNCIA DE HIPOSSALIVAÇÃO EM IDOSOS E SUA RELAÇÃO 

COM A SAÚDE BUCAL 

Resumo 

INTRODUÇÃO: O sistema estomatognático e o equilíbrio intraoral vem sofrendo 
prejuízos decorrentes da hipossalivação, redução do fluxo salivar, bem 
característico da população idosa. OBJETIVO: Verificar a frequência da 
hipossalivação em idosos e sua relação com a saúde bucal. METODOLOGIA: 
Estudo não randomizado e seccional. Amostra composta por 196 indivíduos de 
ambos os sexos, com idade ≥60 anos, recrutados por conveniência em quatro 
centros de convivência para idosos. Coleta de dados através do Questionário 
sobre xerostomia como instrumento de rastreio de hipossalivação e o Geriatric 
Oral Health Assessment Index (GOHAI). Realizada análise estatística descritiva 
e analítica, utilizando Qui-quadrado, Tendência Linear e Correlação de 
Spearman, com nível de significância de 95%. RESULTADOS: A média de idade 
da amostra foi de 68,95 (±5,95), sendo 29 (14,8%) do sexo masculino e 167 
(85,2%) feminino. Setenta e dois idosos (36,7%) foram diagnosticados com 
hipossalivação. 29,1% sentiram boca seca durante as refeições, 28,1% pouca 
quantidade de saliva na boca e 16,8%dificuldades para engolir os alimentos. Não 
houve associação entre sexo e presença de hipossalivação (p=0,127). Houve 
associação entre diagnóstico de hipossalivação e autopercepção de saúde bucal 
(p<0,001) com uma correlação negativa de grau moderado (rho= -0,346; 
p<0,001). CONCLUSÃO: A frequência de hipossalivação dos idosos é de 36,7%, 
sem distinção entre os sexos, e a hipossalivação está relacionada com a saúde 
bucal. 
 
Palavras-chave: Envelhecimento. Idoso. Hipossalivação. Saúde Bucal. 

TITLE: FREQUENCY OF HYPOSALIVATION IN ELDERLY AND ITS RELATION 

TO ORAL HEALTH 

Abstract 

 

Introduction: The stomatognathic system and intraoral balance has been 
suffering losses due to hyposalivation and reduced salivary flow, very typical in 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 841 

 

the elderly population. Objective: To verify the frequency of hyposalivation in 
elderly and its relation to oral health. Method: This is a non-randomized and 
sectional study. Sample was consisted of 196 individuals of both sexes, aged 
≥60, recruited for convenience in four senior centers. Data were collected through 
a xerostomia questionnaire as a screening instrument and the Geriatric Oral 
Health Assessment Index (GOHAI). Descriptive and analytical statistical analysis 
was performed using Chi-square, linear trend and Spearman correlation. It was 
considered a significance level of 95%. Results: The age average of the sample 
was 68,95 (±5,95), being 29 (14.8%) males and 167 (85.2%) females. Seventy 
two elderly (36,7%) were diagnosed with hyposalivation. 29,1% felt dry mouth 
during meals, 28,1% felt little amount of saliva in the mouth and 16,8% felt 
difficulty to swallow food. There was no association between sex and presence 
of hyposalivation (p=0,127). There was association between hyposalivation 
diagnosis and self-reported oral health (p<0,001) with a negative moderate 
correlation (rho= -0,346; p<0,001). Conclusion: the frequency of hyposalivation 
in the elderly is of 36,7%, without distinction between sexes, and the 
hyposalivation is related to oral health. 

 
 
Keywords: Aging. Elderly. Hyposalivation. Oral Health. 
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TÍTULO: Morbidade por causas externas entre crianças e adolescentes: uma 

revisão de literatura. 

Resumo 

Os acidentes no Brasil são responsáveis pela hospitalização de grande número 
de crianças e adolescentes. Este estudo teve por objetivo caracterizar a 
produção científica nacional e internacional que trata de morbidade por causas 
externas entre crianças e adolescentes, identificando as características e o que 
abordam os trabalhos publicados sobre essa temática. Foi realizada uma revisão 
de literatura a partir das bases de dados LILACS e SciELO, referente ao período 
entre julho de 2013 e julho de 2018, sendo identificados 23 artigos que atendiam 
aos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. A leitura dos estudos 
selecionados possibilitou a construção de duas categorias de análise: 
repercussões dos acidentes em crianças e adolescentes, e, prevenção de 
acidentes em crianças e adolescentes. A ocorrência dos acidentes causa 
importantes repercussões para a vida das vítimas e familiares. A prevenção dos 
acidentes deve envolver órgãos governamentais, não governamentais, escolas, 
profissionais de saúde, no sentido de sensibilizar a sociedade, com informações 
quanto a importância e as formas de prevenção de acidentes entre crianças e 
adolescentes. 
 
Palavras-chave: Prevenção de acidentes; Morbidade; Criança; Adolescente. 

TITLE: Morbidity by external causes among children and adolescents: a literature 

review. 

Abstract 

 

Accidents in Brazil are responsible for the hospitalization of large numbers of 
children and adolescents. This study aimed to characterize the national and 
international scientific production that deals to morbidity due to external causes 
among children and adolescents, identifying the characteristics and what the 
published works on this subject assumpt. A literature review was performed from 
the LILACS and SciELO databases, referring to the period between July 2013 
and July 2018, and 23 articles that met the inclusion and exclusion criteria were 
identified. Reading the selected studies allowed the construction of two 
categories of analysis: impact of accidents on children and adolescents, and 
prevention of accidents on children and adolescents. The occurrence of 
accidents causes important repercussions for the lives of victims and their 
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families. Accident prevention should involve governmental, non-governmental 
bodies, schools, health professionals, in order to sensitize society, including 
information on the importance and ways of preventing accidents among children 
and adolescents. 

 
 
Keywords: Accident Prevention; Morbidity; Child; Adolescent. 
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TÍTULO: Eficácia de dentifrício com alto teor de fluoreto na paralisação de lesões 

de cárie radicular ativas 

Resumo 

Objetivo: Optou-se por caracterizar os idosos relacionados a cárie radicular, 
devido a não prevalência de cárie radicular ativa. Métodos: trata-se de um estudo 
observacional, individuado, tendo o idoso institucionalizado como unidade de 
análise. Foram examinados todos os idosos dentados (n=100), residentes em 9 
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) da cidade do 
Natal/RN/Brasil. A coleta de dados foi composta por questionário e exame 
epidemiológico bucal (uso de prótese, condição periodontal e radicular). Foi 
realizada análise descritiva da amostra, testes qui-quadrado, exato de Fisher, t 
de Student e razão de prevalência (IC 95%). Resultados: A prevalência de CR 
foi de 17% (10%-24%), acometendo, em sua maioria, indivíduos do sexo 
feminino (17,1%), com uma média de 78,65 anos (±9,86), residente em ILPI sem 
fins lucrativos (22,4%), analfabetos ou com nível de escolaridade até o ensino 
fundamental (21,9%), usuários de medicamentos xerostômicos (15,6%), 
fumantes (23,7%), que não consomem doces (15,8%) e alimentos pegajosos 
(15,5%) entre as refeições e não fazem uso de álcool (14,6%). A maioria dos 
idosos declarou que sua última visita ao dentista foi há 1 ano ou mais (19,6%), 
possui o hábito de escovar os dentes (15,1%), não utiliza fio dentário (17,8%) 
nem prótese superiores (22,1%) e inferiores (18,5%). Conclusão: Além da cárie 
radicular em idosos institucionalizados está de acordo com a maioria dos 
estudos, há uma necessidade de uma higiene oral adequada. 
 
Palavras-chave: Cárie radicular.Saúde bucal. Saúde do idoso institucionalizado. 

TITLE: EFFECTIVENESS OF HIGH FLUORIDE CONCENTRATION 

DENTIFICATION IN RADICULAR CARIES PARALYSIS IN 

INSTITUTIONALIZED ELDERLY: RANDOMIZED CLINICAL STUDY 

Abstract 

Objective: We chose to characterize the elderly related to root caries, due to the 
non-prevalence of active root caries. Methods: This is an observational, 
individualized study, with the institutionalized elderly as the unit of analysis. All 
dentate elderly (n = 100) living in 9 Long-term Elderly Institutions (ILPI) in Natal / 
RN / Brazil were examined. Data collection consisted of a questionnaire and oral 
epidemiological examination (use of prosthesis, periodontal and root condition). 
Descriptive analysis of the sample, chi-square test, Fisher's exact test, Student's 
t and prevalence ratio (95% CI) were performed. Results: The prevalence of CR 
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was 17% (10% -24%), affecting mostly females (17.1%), with an average of 78.65 
years (± 9.86), resident in nonprofit (22.4%), illiterate or with education through 
elementary school (21.9%), users of xerostomic drugs (15.6%), smokers 
(23.7%), they do not eat sweets (15.8%) and sticky foods (15.5%) between meals 
and do not use alcohol (14.6%). Most of the elderly stated that their last visit to 
the dentist was 1 year or more ago (19.6%), has the habit of brushing teeth 
(15.1%), does not use dental floss (17.8%) or prosthesis upper (22.1%) and lower 
(18.5%). Conclusion: In addition to the root caries in institutionalized elderly, it is 
in agreement with most studies, there is a need for adequate oral hygiene. 
 
Keywords: Root caries. Oral health. Health of Institutionalized Eldery. 
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TÍTULO: ESTUDO COMPARATIVO DO CANIBALISMO CELULAR EM LESÕES 

PERIFÉRICAS E CENTRAIS DE CÉLULAS GIGANTES DOS MAXILARES E 

TUMORES DE CÉLULAS GIGANTES DOS OSSOS LONGOS 

Resumo 

As lesões centrais de células gigantes (LCCG) e periféricas de células gigantes 
(LPCG) são lesões que apresentam similaridades histopatológicas, porém, 
apresentam comportamentos clínicos e biológicos diferentes (ARAGÃO et al., 
2006; FLÓREZ-MORENO et al., 2008; HOUPIS et al., 2009; CHENG et al., 2015; 
NEVILLE et al., 2016). Buscou-se analisar o papel do canibalismo celular na 
patogênese da LCCG e LCCG. Este é um estudo retrospectivo e quantitativo em 
42 casos de LPCGs e 43 casos de LCCGs (24 agressivos e 19 não agressivos). 
As amostras foram analisadas por Hematoxilina e Eosina técnica o número de 
células canibais nas células gigantes (GC) dessas lesões. Resultados: Os CGs 
canibais foram vistos em 17 casos de LCCGs (39,5%) e em 34 casos LPCGs 
(80,9%). A quantidade de GC canibais variou de 1,0 a 142,0 com média total de 
12,15 ± 24,87. Os CGs canibais foram maiores em LPCGs (19,5 ± 28,2) que 
LCCGs (5,04 ± 18,8) com significância estatística (p & lt; 0,001). Em LCCGs 
agressivos, a frequência de GC canibais foi significativamente maior (n = 24, 
55%) do que o tipo não agressivo (n = 19, 45%) com significância estatística (p 
= 0,001). Em LCCGs, a frequência de CG canibais foi significativamente maior 
em lesões crescentes (p = 0,037), lesões com bordas irregulares (p = 0,045) e 
sintomáticas (p = 0,020) nas LCCGs. Nossos resultados evidenciaram que a 
frequência de células canibais em LCCGs poderiam ajudar a prever o 
comportamento biológico nestas lesões. 
 
Palavras-chave: Células gigantes; Granuloma de Células Gigantes; Canibalismo 

celular; 

TITLE: COMPARATIVE STUDY OF CELL CANNIBALISM IN PERIPHERAL 

AND CENTRAL LESION OF GIANT CELL JIG AND LONG BONUS GIANT CELL 

TUMORS 

Abstract 

Central giant cell (LCCG) and peripheral giant cell (LPCG) lesions are lesions 
that present histopathological similarities, but have different clinical and biological 
behaviors (ARAGÃO et al., 2006; FLÓREZ-MORENO et al., 2008; HOUPIS et 
al., 2009; CHENG et al., 2015; NEVILLE et al., 2016). We sought to analyze the 
role of cell cannibalism in the pathogenesis of GCCL and GCCL. This is a 
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retrospective and quantitative study in 42 cases of LPCGs and 43 cases of 
LCCGs (24 aggressive and 19 non-aggressive). The samples were analyzed by 
Hematoxylin and Eosin technique the number of cannibal cells in the giant cells 
(GC) of these lesions. Results: Cannibal GCs were seen in 17 LCCGs cases 
(39.5%) and 34 LPCGs cases (80.9%). The amount of cannibal GC ranged from 
1.0 to 142.0 with a total average of 12.15 ± 24.87. Cannibal GCs were higher in 
LPCGs (19.5 ± 28.2) than LCCGs (5.04 ± 18.8) with statistical significance (p & 
lt; 0.001). In aggressive LCCGs, the frequency of cannibal GC was significantly 
higher (n = 24, 55%) than the non-aggressive type (n = 19, 45%) with statistical 
significance (p = 0.001). In CGCCs, the frequency of cannibal CG was 
significantly higher in growing lesions (p = 0.037), lesions with irregular borders 
(p = 0.045) and symptomatic (p = 0.020) in CGCCs. Our results showed that the 
frequency of cannibal cells in LCCGs could help predict the biological behavior in 
these lesions. 
 
Keywords: Giant Cells; Cellular cannibalism; central giant cell granuloma; 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 848 

 

CÓDIGO: SB0942 

AUTOR: AURIMARCIA DA SILVA TORRES 

ORIENTADOR: GISELE CORREIA PACHECO LEITE 

 

 

TÍTULO: ASSISTÊNCIA MULTIPROFISSIONAL AO PACIENTE COM FEBRE 

REUMÁTICA EM SERVIÇO UNIVERSITÁRIO DE REFERÊNCIA: PROJETO 

PILOTO 

Resumo 

 

A Febre Reumática (FR) é uma doença multissistêmica com alta incidência e 
prevalência no mundo e no Brasil, que acomete indivíduos geneticamente 
predispostos, sobretudo, pacientes pediátricos. A doença pode evoluir para 
Cardite Reumática Crônica, responsável por importante morbimortalidade nos 
afetados. O tratamento adequado é realizado com a penicilina benzatina. Nesse 
contexto, surge a ideia desse estudo piloto, objetivando a criação de uma base 
padrão para a construção de uma Assistência Multiprofissional para Paciente 
com FR (AMPFR), com reuniões mensais e atendimentos ambulatoriais no 
Serviço Universitário de Referência (SUR). Caracterizando-se como um estudo 
transversal prospectivo, teve uma amostra de 31 pacientes somados a 15 
discentes de medicina, ambos integrantes da AMPFR, os pacientes como 
participantes e os discentes como voluntários da equipe de apoio. Como 
resultados, pode-se perceber que a faixa etária do AMPFR corrobora as idades 
apresentadas pela literatura e que, ao contrário do que é preconizado pelo 
Ministério da Saúde, a aplicação do tratamento é realizada, predominantemente, 
nos hospitais públicos e não nas unidades de básicas de saúde. Pode-se 
concluir, então, que a diferença que a educação em saúde pode fazer no 
contexto fragilizado em que se encontra a FR e seus pacientes é grandiosa, por 
isso, faz-se necessário a implementação e o desenvolvimento de ideias neste 
sentido para melhorar a situação FR no SUR. 

 
 
Palavras-chave: Febre Reumática. Educação em Saúde. Assistência 

Multiprofissional. 

TITLE: MULTIPROFESSIONAL ASSISTANCE TO PATIENTS WITH 

RHEUMATIC FEVER IN UNIVERSITY REFERENCE SERVICE: PILOT 

PROJECT 

Abstract 
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Rheumatic Fever (RF) is a multisystemic disease with high incidence and 
prevalence in the world and in Brazil, which affects genetically predisposed 
individuals, especially pediatric patients. The disease may evolve to chronic 
rheumatic carditis, responsible for important morbidity and mortality in the 
affected. The appropriate treatment is performed with benzathine penicillin. In this 
context, the idea of this pilot study emerges, aiming to create a standard basis 
for the construction of a Multiprofessional Care for Patients with RF (MCPRF), 
with monthly meetings and outpatient services in the University Service of 
Reference (USR). Characterized as a prospective cross-sectional study, it had a 
sample of 31 patients added to 15 medical students, both members of the 
MCPFR, the patients as participants and the students as volunteers of the 
support team. As results, it can be perceived that the age range of the MCPFR 
corroborates the ages presented by the literature and that, contrary to what is 
recommended by the Ministério da Saúde, the application of treatment is 
performed predominantly in public hospitals and not In basic health units. It can 
be concluded, then, that the difference that health education can make in the 
fragile context in which RF is located and its patients is magnificent, so it is 
necessary to implement and develop ideas in this way to improve the situation 
RF in USR. 

 
 
Keywords: Rheumatic fever. Health Education. Multiprofessional Assistance. 
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TÍTULO: Prevalência da apneia do sono em voluntários com fatores de risco 

cardiometabólicos. 

Resumo 

 

Fundamento: A Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) é uma doença 
multifatorial que afeta indivíduos durante a noite de sono através da obstrução 
total ou parcial da via aérea superior (VAS). Esta obstrução pode ter diversas 
consequências e, o presente estudo irá abordar as cardiometabólicas. 

 

Objetivo: Avaliar a prevalência da apneia do sono em voluntários com fatores de 
risco cardiometabólicos. 

 

Métodos: Trata-se de um estudo descritivo com amostra aleatória de dados, que 
foi desenvolvida entre os anos de 2015 e 2016 a partir de fontes secundárias do 
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), com um total de 
3191 pacientes com idade entre 12 e 80 anos. 

 

Resultados: Foi evidenciado que há uma correlação positiva entre Pressão 
Sistólica e Frequência de Roncar e Pressão Sistólica e Apneia entre os 
indivíduos. Foi visto, também, que 32,4% da população apresentou pressão 
arterial sistólica maior ou igual a 130 mmHg. Por fim, de acordo com os dados 
bioquímicos, 16,3% desses apresentavam valores de triglicerídeos maior que 
150 mg/dL e 16,9% apresentavam um HDL menor que 40 mg/dL. 

 

Conclusão: Concluímos que, de fato, há uma relação existente entre SAOS e 
fatores de risco cardiometabólicos. Portanto, o indivíduo com essa enfermidade 
deve procurar um especialista a fim de iniciar um tratamento e evitar diversas 
consequências produzidas por essa enfermidade. 
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Palavras-chave: consequências cardiometabólicas, síndrome da apneia 

obstrutiva do sono 

TITLE: Prevalence of sleep apnea in volunteers with cardiometabolic risk factors. 

Abstract 

 

Background: Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) is a multifactorial 
disease that affects at night of sleep through total or partial obstruction of the 
upper airway. This obstruction can have several consequences and the present 
study will address as cardiometabolic. 

 

Objective: To evaluate the prevalence of sleep apnea in volunteers with 
cardiometabolic risk factors. 

 

Methods: This is a descriptive study with random sample of data, which was 
developed between 2015 and 2016, from secondary sources from the National 
Health and Nutrition Survey (NHANES), with a total of 3191 patients. aged 
between 12 and 80 years. 

 

Results: It was evidenced that there is a positive correlation between systolic 
pressure and snoring frequency and systolic pressure and apnea between 
values. It was also seen that 32.4% of the population had systolic blood pressure 
greater or equal to 130 mmHg. Finally, according to the biochemical data, 16.3% 
of these have triglyceride values greater than 150 mg / dL and 16.9% have an 
HDL below 40 mg / dL. 

 

Conclusion: It concludes that, in fact, there is an existing relationship between 
OSAS and cardiometabolic risk factors. Therefore, the individual with this 
condition should seek a specialist to initiate treatment and avoid various 
consequences caused by this condition. 

 
 
Keywords: cardiometabolics consequences, obstructive sleep apnea syndrome 
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TÍTULO: EFEITOS DO TREINO EM ESTEIRA INCLINADA SOBRE OS 

PARÂMETROS FUNCIONAIS E CARDIOVASCULARES DE INDIVÍDUOS COM 

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO 

Resumo 

 

Introdução: O AVC acomete vários aspectos da vida de um indivíduo, dentre 
eles estão o aspecto funcional e os cardiovasculares. O treino em esteira tem 
sido bastante indicado para recuperação da marcha após Acidente Vascular 
Cerebral (AVC). A adição de elementos dificultadores, como a inclinação anterior 
aumentam a carga de trabalho e por isso sugerem melhores resultados na 
melhora de parâmetros funcionais e cardiovasculares. Objetivo: Avaliar os 
efeitos de um protocolo de treinamento de marcha em esteira inclinada sobre 
variáveis funcionais e cardiovasculares em indivíduos com AVC na fase crônica. 
Metodologia: Trata-se de um ensaio clínico randomizado e cego, no qual 36 
indivíduos com sequelas de AVC foram distribuídos aleatoriamente em grupo 
controle (GC, n=12), grupo experimental 1 (GE1, n=12) e grupo experimental 2 
(GE2, n=12). Todos os participantes foram avaliados antes e depois do 
treinamento, quanto à velocidade da marcha, capacidade funcional e parâmetros 
cardiovasculares. A análise estatística foi realizada de forma descritiva. 
Resultados: Os resultados referentes aos 18 primeiros participantes da 
pesquisa em relação aos parâmetros cardiovasculares foram que a FC tendeu a 
redução nos três grupos, enquanto a PAM reduziu no GE1 e aumentou no GE2 
e GC. Quanto aos parâmetros funcionais, nos três grupos houve aumento das 
variáveis. Conclusão: O estudo se demonstrou melhorar os parâmetros 
cardiovasculares e funcionais, além de mostrar segurança do protocolo. 

 
 
Palavras-chave: Reabilitação. Distúrbios neurológicos da marcha. Exercício 

aeróbico. 

TITLE: EFFECTS OF TREADMILL TRAINING ON FUNCTIONAL AND 

CARDIOVASCULAR PARAMETERS OF INDIVIDUALS AFTER STROKE: 

RANDOMIZED CLINICAL TRIAL 

Abstract 
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Introduction: It is known that stroke affects various aspects of an individual's life, 
including the functional and cardiovascular aspects. Treadmill training has been 
widely indicated for gait recovery after stroke. The addition of hindering elements 
such as the anterior inclination increases the workload and therefore suggests 
better results in the improvement of functional and cardiovascular parameters. 
Objective: To evaluate the effects of a treadmill gait training protocol on 
functional and cardiovascular variables in individuals with chronic stroke. 
Methodology: This was a blinded randomized clinical trial in which 36 individuals 
with stroke sequelae were randomly assigned to a control group (CG, n = 12), 
experimental group 1 (EG1, n = 12) and experimental group 2 ( EG2, n = 12). All 
participants were assessed before and after training for gait speed, functional 
capacity and cardiovascular parameters. Statistical analysis was performed 
descriptively. Results: The results about the first 18 research participants 
regarding cardiovascular parameters were that heart rate tended to decrease in 
all three groups, while arterial pressure decreased in EG1 and increased in EG2 
and CG. As for the functional parameters, in the three groups there was an 
increase in the variables. Conclusion: The study has been shown to improve 
cardiovascular and functional parameters, as well as to show protocol safety. 

 
 
Keywords: Rehabilitation. Neurological gait disturbances. Aerobic exercise. 
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TÍTULO: QUANTIFICAÇÃO DE TANINOS DA CASCA DA ÁRVORE Azadirachta 

indica A. Juss (Nim) 

Resumo 

A Azadirachta indica A. Juss apesar de ser exótica é uma espécie bastante 
difundida no Brasil devido ao seu rápido crescimento e por ser de fácil 
adaptação, porém têm seus usos limitados para energia, substâncias para 
produção de cosméticos e remédios. Estudos relatam a presença de taninos na 
sua casca, porém, não existem trabalhos referente ao seu percentual em taninos 
condensados. Com isso, visando um melhor aproveitamento da espécie, este 
trabalho tem por objetivo quantificar os taninos vegetais presente na casca da 
Azadirachta indica (Nim). Foram coletadas cascas de quatro arvores de Nim 
oriundas de um plantio experimental da Unidade Acadêmica Especializada em 
Ciências Agrárias – UAECIA, localizado no município de Macaíba, estado do Rio 
Grande do Norte. Estas foram secas, moídas e classificadas, utilizando a porção 
que passou pela peneira de 16 “mesh” (1,00 mm) e que ficou retida numa de 60 
“mesh” (0,25 mm). Para as extrações foram utilizadas 25 gramas de casca em 
250 mL de água. O extrato obtido foi peneirado, filtrado e concentrado. Em 
seguida, foram determinados o teor de sólidos totais (TST), teor de não taninos 
(TNT), índice de Stiasny e o teor de taninos condensados (TTC). A casca da 
espécie apresentou valores médios de TST de 7,11%, TNT de 2,13%, índice de 
Stiasny de 73,18% e TTC de 5,02%. A casca de Azadirachta indica A. Juss 
apresentou baixo teor de taninos condensados e índice de Stiasny alto, 
indicando maior pureza. 
 
Palavras-chave: Substância tânica, espécie exótica, região Nordeste 

TITLE: QUANTIFICATION OF TREE BARK TANINN Azadirachta indica A. Juss 

(NEEM) 

Abstract 

The Azadirachta indica A. Juss same of being exotic is a species very widespread 
in Brazil due to its growth and the adaptation of its cosmetics and remedies. 
Studies report the presence of tannins in their bark, however, there are no studies 
related to their percentage in condensed tannins. With this objective, this project 
aims to achieve the best performance of the species present in the bark of 
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Azadirachta indica (Neem). Neem peels were collected from an experimental 
plant of the Specialized Unit in Agricultural Sciences - UAECIA, located in the 
municipality of Macaíba, state of Rio Grande do Norte. After being collected, they 
were air-dried, milled and graded, using the same color as the 16-mesh screen 
(1.00 mm) and retained in a 60-mesh (0.25 mm) mesh. For extractions 250 grams 
of bark were used in 250 mL of water. The extract was sieved, filtered through a 
sintered glass funnel of porosity 2 and concentrated. Then, the total solids content 
(TST), the non-tannin index (TNT), the Stiasny index and the condensed tannin 
content (TTC) were excluded. Found by TST of 7.11%, TNT of 2.13%, Stiasny 
index of 73.18% and TTC of 5.02%. The peels Azadirachta indica A. Juss 
presented low content of condensed tannins and high Stiasny index, indicating 
greater purity. 
 
Keywords: Tannic substance, exotic species, Northeast region 
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TÍTULO: Rastreio de malformações congênitas em crianças e adolescentes com 

Síndrome de Down atendidas em ambulatório multidisciplinar universitário de 

referência: estudo piloto 

Resumo 

 

A Síndrome de Down (SD) é a alteração cromossômica mais frequente1 e a 
presença de malformações congênitas (MC) associadas em pacientes com SD 
afeta de modo significativo a sua mortalidade e morbidade. Nesse contexto, o 
estudo descreveu o rastreio das MC nas crianças e adolescentes com SD no 
Estado a fim de analisar o prognóstico global do paciente. Trata-se de estudo 
descritivo, retrospectivo com dados de pacientes acompanhados em ambulatório 
universitário de referência. Os critérios de inclusão foram o diagnóstico clínico 
de SD¹ e idade do primeiro atendimento de 0 a 16 anos. O critério de exclusão 
foi não ter realizado algum dos rastreios recomendados. Foram analisados 144 
pacientes durante o período da coleta de dados, excluídos 105 por não 
possuírem o rastreio completo recomendado para MC e incluídos, no estudo 
piloto, 39 pacientes. Foi observada uma frequência de 30/39 (76,9%) 
cardiopatias; 19/39 (48,7%) afecções oftalmológicas; 18/39 (46,2%) 
otorrinolaringológicas; e 9/39 (23,1%) do sistema digestório. Percebe-se a alta 
frequência de acometimento do sistema cardiológico, oftalmológico, 
otorrinolaringológico e digestório nos pacientes com SD. A presença dessas 
malformações pode afetar a morbidade e mortalidade do paciente, o que implica 
diretamente no seu prognóstico global. 

 
 
Palavras-chave: Anormalidades congênitas. Síndrome de Down. Pediatria. 

Epidemiologia. 

TITLE: Congenital malformation tracking on children and teenagers with Down 

Syndrome treated at university multidisciplinary outpatient clinic of reference: 

pilot project. 

Abstract 
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Down Syndrome (DS) is the most frequently chromosomal alteration¹ and the 
occurrence of congenital malformation (CM) associated in pacients with DS 
significantly affects their mortality and morbidity. In this context, the study 
describes the tracking of CM on children and teenagers with DS in Rio Grande 
do Norte state in order to analyze the patient's overall prognosis. This study has 
a descriptive and retrospective character, containing data from patients followed 
up at a reference university outpatient clinic. Inclusion criteria were the clinical 
diagnosis of DS¹ and age at first care from 0 to 16 years. The exclusion criterion 
was not having performed any of the recommended screenings. 144 patients 
were analyzed during the data collection period, from which we excluded 105 
because they did not have the recommended full CM screening, and 39 patients 
were included at the pilot study. There has been observed a frequency of 30/39 
(76.9%) heart diseases; 19/39 (48.7%) eye disorders; 18/39 (46.2%) 
otorhinolaryngological disorders; and 9/39 disorders (23.1%) of the digestive 
system. A high frequency of involvement of the cardiological, ophthalmological, 
otorhinolaryngological and digestive system is observed in patients with DS. The 
position of these malformations may affect patient morbidity and mortality, which 
implies directly their overall prognosis. 
 
Keywords: Congenital Abnormalities. Down Syndrome. Pediatrics. Epidemiology. 
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TÍTULO: Contribuição da biografia de enfermeiras para a identidade profissional 

da enfermagem (anos de 1970) 

Resumo 

A construção da identidade profissional se constitui em um processo dinâmico e 
complexo. Na Enfermagem existem concepções que limitam a sua imagem 
pública. Por isso, a biografia de enfermeiras pode sugerir a preservação da 
memória e agregar valores para a profissão. O estudo objetivou compreender 
como as biografias de enfermeiros contribuem para a construção da identidade 
profissional da enfermagem. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter 
biográfico, com abordagem sócio-histórica, utilizando a técnica da história oral 
de vida com docentes da primeira turma de graduação em Enfermagem da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (anos de 1970). Observou-se 
semelhanças entre as entrevistadas (o conceito de enfermagem antes da 
formação educacional e a dedicação ao ensino) e aspectos distintos (origem, 
motivação em realizar o curso, formação e inserção profissional). Cada uma 
contribuiu intensamente de alguma forma: seja na pesquisa e pós-graduação, 
pela professora Bertha; seja na construção de um metodologia de trabalho e 
ensino de saúde da criança, pela professora Akemi; seja no ensino de uma 
prática de enfermagem capacitada, pela professora Rita. Nota-se alguns 
atributos em seus exercícios profissionais como a busca de cientificidade, 
resolução de problemas, autonomia, trabalho com a comunidade e habilidade 
técnica. Conclui-se que a importância da biografia de enfermeiros reside no fato 
de que é possível preservar os modos de “ser” e “fazer” enfermagem. 

 
Palavras-chave: História. Enfermagem. Biografia. 

TITLE: Contribution of nurses' biography to the professional identity of nursing 

(1970s) 

Abstract 

The construction of professional identity is a dynamic and complex process. In 
Nursing, there are conceptions that limit its public image. Therefore, the 
biography of nurses may suggest the preservation of memory and add values to 
the profession. The study objectified understand how nurses' biographies 
contribute to the construction of nursing professional identity. This is a research 
qualitative, biographical with a socio-historical approach, using the technique of 
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oral life history with teachers of the first nursing undergraduate class of the 
Federal University of Rio Grande do Norte (1970s). Similarities were observed 
between the interviewed (the concept of nursing before educational training and 
the dedication to teaching) and different aspects (origin, motivation to take the 
course, training and professional insertion). Each one contributed intensely in 
some way: either in research and postgraduate, by teacher Bertha; whether in 
the construction of a work methodology and child health teaching, by teacher 
Akemi; whether in the teaching of a qualified nursing practice, by Professor Rita. 
There are some attributes in his professional exercises such as the pursuit of 
scientificity, problem solving, autonomy, community work and technical skill. It is 
concluded that the importance of nurses' biography lies in the fact that it is 
possible to preserve the ways of “be” and “do” nursing. 

 
Keywords: History. Nursing. Biography 
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TÍTULO: PMAQ no Rio Grande do Norte: gestão do trabalho em saúde 

Resumo 

INTRODUÇÃO: Para fortalecer a Política Nacional de Atenção Básica, no ano 
de 2011 foi instituído o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ/AB) com o intuito de mobilizar atores 
locais, qualificar as práticas de gestão, ampliar o acesso e induzir mudanças nas 
condições de funcionamento dos serviços de saúde. OBJETIVO: Analisar a 
percepção de gestores municipais de saúde e trabalhadores da atenção básica 
acerca do PMAQ/AB. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo do tipo descritivo 
e exploratório, com abordagem qualitativa. Incluíram-se no estudo gestores ou 
integrantes da gestão municipal de saúde responsáveis pela condução do PMAQ 
nos municípios investigados, assim como trabalhadores da APS de nível 
superior, pertencentes a ESF que tenham participado do 2º ciclo do PMAQ, em 
2014. Participaram do estudo um total de 43 sujeitos, sendo 6 gestores e/ou 
representantes da gestão e 36 profissionais da Atenção Básica.RESULTADO: 
O PMAQ caracteriza-se como um instrumento orientador das ações e serviços 
de saúde, favorecendo o norteamento, aprimoramento e introduzindo mudanças 
no processo de trabalho. Alguns desafios apresentados foram insatisfação na 
alocação dos incentivos financeiros provenientes do programa, aumento de 
tarefas e descontinuidade das ações praticadas. Conclusão: O PMAQ permitiu 
subsidiar a coprodução de novos arranjos e redirecionamentos para o 
fortalecimento dos programas pertencentes à Atenção Básica em Saúde. 
 
Palavras-chave: Avaliação de Programas e Projetos de Saúde. Recursos 

Humanos em Saúde. 

TITLE: PMAQ in Rio Grande Do Norte: health work management. 

Abstract 

 

INTRODUCTION: In order to strengthen the National Policy of Primary Care, in 
2011 the National Program for Access and Quality Improvement of Primary Care 
(PMAQ / AB) was instituted in order to mobilize local actors, qualify management 
practices, expand access and induce changes in the operating conditions of 
health services. OBJECTIVE: To analyze the perception of municipal health 
managers and primary care workers about PMAQ / AB. METHODOLOGY: This 
is a descriptive and exploratory study with a qualitative approach. The study 
included managers or members of the municipal health management responsible 
for conducting the PMAQ in the municipalities investigated, as well as higher-
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level PHC workers from the FHS who participated in the 2nd cycle of PMAQ in 
2014. total of 43 subjects, being 6 managers and / or management 
representatives and 36 primary care professionals. RESULT: The PMAQ is 
characterized as a guiding instrument of health actions and services, favoring the 
guidance, improvement and introducing changes in the health care process. job. 
Some challenges presented were dissatisfaction in the allocation of financial 
incentives from the program, increase of tasks and discontinuity of the actions 
taken. Conclusion: The PMAQ allowed to subsidize the co-production of new 
arrangements and redirects for the strengthening of the programs belonging to 
the Primary Health Care. 

 
 
Keywords: Evaluation of health programs and projects. Human resources in 

health. 
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TÍTULO: Diversidade genética em uma população natural da Syagrus cearensis 

Noblick na região Nordeste do Brasil 

Resumo 

 

Syagrus cearensis Noblick detém inúmeras utilizações, dentre elas, artesanato, 
paisagismo, cosméticos, e biodiesel. Dessa forma, há uma necessidade 
premente relacionada à manutenção da diversidade genética, sendo essencial 
estabelecer estratégias que visem o manejo e conservação das populações 
naturais, além da criação de bancos de germoplasma da espécie. Assim, 
objetivou-se avaliar a diversidade genética interpopulacional da Syagrus 
cearensis em um fragmento florestal no Nordeste do Brasil. A amostragem 
envolveu 20 indivíduos na Unidade Acadêmica Especializada em Ciências 
Agrárias (UEACIA), município de Macaíba/RN. O DNA foi extraído e em seguida 
amplificado por Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), e os produtos 
submetidos à eletroforese em gel de agarose. Foram realizados cálculos da 
diversidade genética da população e estimativas de similaridades genéticas 
entre os genótipos, para a construção do dendrograma de identidade genética. 
O número de locos polimórficos foi 43 (70,49%). O índice de diversidade genética 
de Nei (h) foi de 0,21 e o índice de Shanonn (I) 0,33. A população apresentou 
baixa diversidade genética entre os indivíduos. Portanto, é necessário o 
estabelecimento de áreas de conservação da espécie na região para que a 
variabilidade genética remanescente nas populações seja preservada. 

 
 
Palavras-chave: Catolé. Variabilidade. Gargalo genético. Conservação. 

TITLE: Genetic diversity in a natural population of Syagrus cearensis Noblick in 

northeastern Brazil 

Abstract 

 

Syagrus cearensis Noblick has numerous uses, including crafts, landscaping, 
cosmetics, and biodiesel. Thus, there is a pressing need related to the 
maintenance of genetic diversity, and it is essential to establish strategies aimed 
at the management and conservation of natural populations, as well as the 
creation of germplasm banks of the species. Thus, the objective was to evaluate 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 863 

 

the interpopulation genetic diversity of Syagrus cearensis in a forest fragment in 
Northeastern Brazil. The sampling involved 20 individuals in the Unidade 
Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias (UEACIA), municipality of 
Macaíba/RN. The DNA was extracted and then amplified by Polymerase Chain 
Reaction (PCR), and the products submitted to agarose gel electrophoresis. 
Population genetic diversity calculations and estimates of genetic similarities 
between the genotypes were performed to construct the genetic identity 
dendrogram. The number of polymorphic loci was 43 (70,49%). The Nei (h) 
genetic diversity index was 0,21 and the Shanonn (I) index 0,33. The population 
showed low genetic diversity among individuals. Therefore, it is necessary to 
establish conservation areas for this species in the region so that the remaining 
genetic variability in the populations is preserved. 

 
 
Keywords: Catolé. Variability. Genetic bottleneck. Conservation. 
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TÍTULO: IMUNOEXPRESSÃO DA PROTEÍNA DE REPARO DO DNA XRCC1 

EM AMELOBLASTOMAS E CERATOCISTOS ODONTOGÊNICOS 

Resumo 

As lesões odontogênicas epiteliais benignas apresentam comportamento 
biológico heterogêneo e patogênese ainda não totalmente esclarecida. As vias 
de reparo do ácido desoxirribonucleico (DNA) atuam em tipos específicos de 
danos ao material genético, realizando o reparo e regulando diversos processos 
celulares. Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo avaliar 
retrospectivamente os casos de Ceratocisto Odontogênico e Ameloblastoma 
diagnosticados no Serviço de Anatomia Patológica do Departamento de 
Odontologia da UFRN, além disso, foi avaliado a imunoexpressão da proteína 
XRCC1 em ambas as lesões odontogênicos (Ameloblastoma = 30 casos; 
Ceratocisto odontogênico = 30 casos). O estudo contou com 236 casos 
analisados através de dados clínico-radiográficos e histopatológicos, sendo 97 
casos de ceratocisto odontogênico e 139 de ameloblastoma, onde a região 
anatômica de maior acometimento foi a mandíbula, apresentando crescimento 
assintomático na maior parte dos casos, corroborando a literatura. Ainda, 
analisou a expressão de XRCC1 em 30 casos de cada lesão, nos 
ameloblastomas revelou uma maior imunoexpressãode XRCC1 na camada 
periférica e nas áreas sólidas e no revestimento epitelial dos ceratocistos, 
observou-se uma expressão variada para estas proteínas. Sugerindo, assim, 
potencial envolvimento da proteína XRCC1 na patogênese das lesões 
odontogênicas epiteliais benignas. 
 
Palavras-chave: Ameloblastoma,Ceratocisto odontogênico, Reparo do DNA 

TITLE: IMMUNOEXPRESSION OF XRCC1 DNA REPAIR PROTEIN IN 

AMELOBLASTOMA AND ODONTOGENIC KERATOCYST 

Abstract 

The benign epithelial odontogenic lesions present heterogeneous biological 
behavior and pathogenesis not fully understood. The repair pathways of 
deoxyribonucleic acid (DNA) act on specific types of damage to the genetic 
material, performing the repair and regulating various cellular processes. The aim 
of this study was to evaluate retrospectively the cases of Odontogenic Keratocyst 
and Ameloblastoma diagnosed in the Service of Pathology of the UFRN 
Department of Dentistry. In addition, the immunoexpression of the XRCC1 
protein in both odontogenic lesions (Ameloblastoma = 30 Odontogenic keratocyst 
= 30 cases). The study had 236 cases analyzed through clinical-radiographic and 
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histopathological data, 97 cases of odontogenic keratocyst and 139 cases of 
ameloblastoma, where the anatomic region of greatest involvement was the 
mandible, presenting asymptomatic growth in most cases, corroborating the 
literature. Furthermore, the expression of XRCC1 in 30 cases of each lesion was 
analyzed, in ameloblastomas revealed a greater immunoexpression of XRCC1 in 
the peripheral layer and in the solid areas and in the epithelial lining of the 
keratocysts, a varied expression was observed for these proteins. Thus, the 
potential involvement of XRCC1 protein in the pathogenesis of benign epithelial 
odontogenic lesions is suggested. 
 
Keywords: Ameloblastoma, odontogenic keratocyst, DNA repair 
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TÍTULO: ChemoDay: Um sistema móvel de saúde para pacientes submetidos a 

quimioterapia oral. 

Resumo 

A taxa média de não adesão à terapia oral antineoplásica é estimada em cerca 
de 21%. O uso de aplicativos móveis pode ajudar o paciente a superar essas 
dificuldades e melhorar a adesão ao tratamento. Nós descrevemos o aplicativo 
móvel ChemoDay.O desenvolvimento do ChemoDay foi dividido em três passos. 
O primeiro passo envolveu uma pesquisa para estabelecer as necessidades dos 
pacientes que passam por tratamento em um centro oncológico e a definição dos 
objetivos e funções do aplicativo. A segunda etapa envolveu a elaboração e 
produção do conteúdo informativo, seleção da forma de mídia, a definição da 
estrutura de navegação e o design da interface. Na terceira etapa o ChemoDay 
foi desenvolvido.O aplicativo foi desenvolvido para orientações de cuidado no 
uso domiciliar de quimioterapia antineoplásica oral, informando sobre os 
medicamentos quimioterápicos orais, os esquemas posológicos, os mecanismos 
de ação e o controle dos efeitos colaterais. Tem como meta melhorar a 
comunicação do paciente com os profissionais de saúde, o monitoramento diário 
dos sintomas e esclarecer as dúvidas. O ChemoDay permite que os pacientes 
monitorem sua saúde e registrem seu próprio progresso clínico, histórico de 
tratamento e suas intercorrências. O aplicativo tem o potencial de ser uma 
ferramenta poderosa e amplamente utilizada, que vai fortalecer tanto a pesquisa 
quanto a prática clínica, bem como a adesão ao tratamento oncológico e a 
melhora da qualidade de vida dos pacientes. 
 
Palavras-chave: Pacientes oncológicos; aplicativos móveis; quimioterapia; 

câncer; 

TITLE: ChemoDay: a mobile care system for patients undergoing oral 

chemotherpy 

Abstract 

The average rate of non-adherence to oral anti-cancer therapy is estimated to be 
around 21%. The use of mobile apps could help the patient to overcome those 
difficulties and improve the adherence to treatment. We describe the mobile app 
ChemoDay.The development of ChemoDay was divided into three steps. The 
first step involved a research to establish the needs of the patients going through 
treatment in a cancer center, and the definition of the aims and functions of the 
App. The second step involved the elaboration and production of informative 
content, selection of the media form, the definition of the navigation structure and 
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the design of the interface (layout). In the third step, ChemoDay was developed. 
ChemoDay was developed for Nursing orientations in the use of oral anti-
neoplastic chemotherapy at home, inform about the oral chemotherapy drugs, 
dose schedules, action mechanisms and control of side effects. It aims to improve 
patient communication with health professionals; monitor the symptoms diary; 
clarify uncertainties. ChemoDay allows for patients to monitor their health and 
record their own clinical progress, treatment history and their intercurrences; their 
own welfare perception; It can will prove to be a powerful and widely used tool, 
which will enhance both research and clinical practice, as well as adherence to 
oncologic treatment and improve patients' quality of life. 
 
Keywords: Patient Compliance; Mobile Applications;cancer; chemotherpy 
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TÍTULO: ANALISAR O EFEITO DAS PRATICAS CORPORAIS INTEGRATIVAS 

NA COMPOSIÇÃO CORPORAL DOS SERVIDORES APOSENTADOS E OU 

ATIVOS COM OU SEM DEFICIÊNCIAS DA UFRN. 

Resumo 

 

A biodanza, assim como o pilates de solo e a antiginástica são formas práticas 
corporais integrativas que ampliam a qualidade de vida do idoso no âmbito 
corporal (por trabalhar o corpo) e mental, por ser uma atividade realizada em 
grupo que promovem o convívio social. Sabendo dos benefícios causados por 
tais práticas, o presente trabalho tem como objetivo de avaliar os benefícios da 
biodanza, atrelado a outras práticas corporais, no tratamento de servidores 
aposentados com problemas osteoarticulares, assim como resultados na 
composição corporal da população. 

 

A pesquisa será composta por 20 voluntários, 10 compondo o grupo controle e 
10 compostos por servidores com problemas osteoarticulares. A composição 
corporal será avaliada pelo aparelho DEXA. 

 

A partir de resultados benéficos encontrado na literatura, com doenças 
cardiovasculares e fibromialgia, espera-se que aconteça uma melhora na 
qualidade de vida dos participantes relacionado a melhora do condicionamento 
físico e bem está. 

 
 
Palavras-chave: Biodanza; Práticas corporais integrativas; Saúde coletiva 
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TITLE: ANALYZE THE EFFECT OF INTEGRATIVE BODY PRACTICES ON 

THE BODY COMPOSITION OF RETIRED AND OR ASSET SERVED 

SERVANTS WITH OR WITHOUT UFRN'S DISABILITIES. 

Abstract 

 

Biodanza, as well as soil pilates and anti-gymnastics are integrative body 
practical forms that increase the quality of life of the elderly in the body (by 
working the body) and mental, as it is a group activity that promotes social life. 
Knowing the benefits caused by such practices, this paper aims to evaluate the 
benefits of biodanza, linked to other body practices, in the treatment of retired 
employees with osteoarticular problems, as well as results in the body 
composition of the population. 

 

The research will consist of 20 volunteers, 10 composing the control group and 
10 composed of servers with osteoarticular problems. Body composition will be 
evaluated by the DEXA appliance. 

 

From the beneficial results found in the literature, with cardiovascular disease 
and fibromyalgia, it is expected that an improvement in the participants' quality of 
life related to the improvement of physical fitness and well-being is expected. 

 
 
Keywords: Biodanza; Integrative body practices; Public health 
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TÍTULO: Avaliação do consumo alimentar e dietético de macronutrientes em 

pacientes oncológicos hospitalizados 

Resumo 

OBJETIVO: Avaliar o consumo alimentar e dietético de macronutrientes de 
pacientes oncológicos hospitalizados. METODOLOGIA: O estudo foi realizado 
na enfermaria da Unidade de Assistência de Alta Complexidade (UNACON) da 
Onco-Hematologia do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL – UFRN). 
Participaram pacientes adultos e idosos, com diagnóstico positivo de câncer. O 
registro do consumo alimentar e dietético foi realizado a partir do recordatório 24 
horas. Os dados foram analisados por meio do software DietSmart® (São Paulo, 
Brasil). Foram analisados o conteúdo de macronutrientes e fibras. Os dados 
foram categorizados em possivelmente adequado e possivelmente inadequado 
de acordo com os parâmetros definidos pela IOM (2006) e BRASIL (2016). 
RESULTADOS: Participaram 58 indivíduos, 56,8% do sexo feminino e 48,2% de 
idosos. Dentre os participantes 76% deles estavam realizando tratamentos 
simultâneos para a doença. Quanto ao consumo alimentar, os pacientes 
apresentaram consumo inadequado de fibras apenas no sexo masculino, e 
consumo inadequado de proteína em ambos os sexos. CONCLUSÃO: Foi 
identificado um consumo médio possivelmente adequado de todos os 
macronutrientes e um baixo consumo de proteínas e fibras. Desta forma, reforça-
se a necessidade de acompanhamento nutricional constante para evitar 
possíveis déficits nutricionais e, melhor tolerabilidade do tratamento. 
 
Palavras-chave: câncer, consumo alimentar, macronutrientes, proteína. 

TITLE: Evaluation of food and dietary intake of macronutrients in hospitalized 

cancer patients 

Abstract 

OBJECTIVE: To evaluate the food and dietary intake of macronutrients in 
hospitalized cancer patients. METHODOLOGY: The study was carried out in the 
Onco-Hematology High Complex Care Unit (UNACON) ward of the Onofre Lopes 
University Hospital (HUOL - UFRN). Participated adult and elderly patients, with 
positive diagnosis of cancer. Food and dietary intake was recorded from the 24-
hour recall. Data were analyzed using DietSmart® software (São Paulo, Brazil). 
The content of macronutrients and fibers was analyzed. Data were categorized 
as possibly adequate and possibly inadequate according to the parameters 
defined by IOM (2006) and BRAZIL (2016). RESULTS: 58 individuals 
participated, 56.8% female and 48.2% elderly. Among the participants, 76% of 
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them were undergoing simultaneous treatments for the disease. Regarding food 
intake, patients had inadequate fiber intake only in males, and inadequate protein 
intake in both sexes. CONCLUSION: A possibly adequate average intake of all 
macronutrients and a low protein and fiber intake were identified. Thus, the need 
for constant nutritional monitoring is reinforced to avoid possible nutritional 
deficits and better tolerability of treatment. 
 
Keywords: cancer, food consumption, macronutrients, protein 
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TÍTULO: Levantamento Etnobotânico de Plantas Alimentícias não 

Convencionais em Feiras e Mercados Orgânicos em Natal/RN. 

Resumo 

 

Atualmente a alimentação humana se resume a poucas espécies vegetais. 
Entretanto, diante da biodiversidade presente no mundo, aponta-se que o 
número de espécies com potencial para ser inseridas nas dietas humanas é 
muito maior. Diante disso, esse estudo buscou realizar um levantamento 
etnobotânico a fim de compreender qual é a disponibilidade comercial das 
plantas alimentícias não convencionais (PANC) nos ambientes de feiras e 
mercados públicos do município de Natal/RN. A pesquisa se deu através de 
entrevistas individuais dirigidas. Ao todo foram entrevistados 25 feirantes, 
distribuídos em oito feiras e um mercado público. A distribuição da riqueza de 
espécies entre as feiras e mercado se deu de forma muito heterogênea. Obteve-
se um total de 19 espécies de PANC, distribuídas em 18 gêneros e 11 famílias 
botânicas. Três das espécies são nativas de biomas brasileiros, os frutos são a 
parte mais consumida dessas plantas, 13 delas pertencem ao grupo de 
alimentos dos legumes e verduras. A presença de espécies nativas no 
levantamento indica o déficit acerca dos diversos usos flora nativa e como a 
diversificação da alimentação pode contribuir na conservação de habitat. 

 
 
Palavras-chave: PANC. Alimentação. Espécies Nativas. 

TITLE: Ethnobotanical Survey of Unconventional Food Plants in Fairs and 

Organic Markets in Natal/RN. 

Abstract 

 

At present human food is limited to a few plant species. However, given the 
biodiversity present in the world, it is pointed out the number of species with 
potential to be inserted in human diets is much larger. In view of this, the project 
sought an ethnobotanical survey in an environment of interest to non-
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conventional food companies (PANC) in the fairgrounds of the city of Natal/RN. 
A survey was conducted through targeted individual interviews. In all, 25 fair 
traders were interviewed, distributed in eight fairs and a public market. The 
distribution of products between fairs and markets was very heterogeneous. A 
total of 19 PANC species were obtained, distributed in 18 genera and 11 botanical 
families. The species are fruits of Brazilian biomes, the fruits are a most 
consumed part of these plants, 13 came out of the food group of vegetables. The 
presence of native species in the survey indicates the equation deficit. The use 
of native flora and as an energy diversification can help in habitat conservation. 

 
 
Keywords: PANC. Food. Native Species. 
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TÍTULO: ELABORAÇÃO E ANÁLISE SENSORIAL DE BOLO COM FARINHA 

DA TORTA DA SEMENTE DE FAVELEIRA. 

Resumo 

Os resíduos agroindustriais podem ser utilizados como matéria-prima para o 
enriquecimento nutricional de novos alimentos, como produtos de panificação. 
Uma das matérias-primas utilizadas para elaboração desses produtos é a 
faveleira (Cnidoscolus quercifolius) que apresenta potentes atividades 
antioxidantes, quantidades significativas de lipídios e proteínas e predominância 
de ácidos graxos insaturados. Este trabalho teve como objetivo elaborar bolos 
com a farinha da torta da semente de faveleira e avaliar suas características 
sensoriais. Três formulações foram utilizadas no desenvolvimento dos bolos: A 
(controle- 0% de adição de farinha de faveleira), B (25% de farinha de faveleira) 
e C (50% de farinha de faveleira). Em seguida, as formulações foram avaliadas 
sensorialmente utilizando testes afetivos de aceitação global, intenção de 
compra e Just About Right (JAR). Entre as formulações testadas, a formulação 
com 25% de adição de farinha da torta da semente de faveleira recebeu maiores 
notas nos atributos de intenção de compra e na escala do ideal. Dessa forma, a 
utilização dessa farinha em produtos de panificação permitiu a elaboração de um 
novo produto, com potencial de mercado para a comercialização. 
 
Palavras-chave: Resíduos de prensagem;produtos de panificação;Cnidoscolus 

quercifolius 

TITLE: ELABORATION AND SENSORY ANALYSIS OF CAKE WITH SEED PIE 

FLOUR OF FAVELEIRA. 

Abstract 

Agroindustrial waste can be used as a raw material for the nutritional enrichment 
of new foods such as bakery products. One of the raw materials used to make 
these products is slum (Cnidoscolus quercifolius) which has potent antioxidant 
activities, significant amounts of lipids and proteins and predominance of 
unsaturated fatty acids. The objective of this work was to elaborate cakes with 
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slum seed pie flour and to evaluate its sensory characteristics. Three formulations 
were used in the development of the cakes: A (control - 0% of slum flour addition), 
B (25% of slum flour) and C (50% of slum flour). Then, the formulations were 
sensorially evaluated using affective tests of global acceptance, purchase 
intention and Just About Right (JAR). Among the formulations tested, the 
formulation with 25% added flour from the slum seed pie received higher scores 
on purchase intention attributes and ideal scale. Thus, the use of this flour in 
bakery products allowed the elaboration of a new product, with market potential 
for commercialization. 

 
Keywords: Pressing waste;Bakery products;Cnidoscolus quercifolius. 
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TÍTULO: Nova espécie de Sminthuridae (Collembola, Symphypleona) da Região 

Nordeste do Brasil 

Resumo 

 

Das 10 famílias existentes na Ordem Symphypleona (Collembola), Sminthuridae 
Lubbock é a maior. Na Região Neotropical ocorrem 51 espécies em 12 gêneros 
nesta família, sendo Temeritas Richards, Sminthurus Latreille e Pararrhopalites 
Bonet & Tellez os com maior número de espécies, com 11 espécies para os dois 
primeiros gêneros e 10 para o último. Assim, este trabalho se propôs a realizar 
uma revisão e compilação de dados de Temeritas para a Região Neotropical, 
incluindo a descrição de duas novas espécies brasileiras do gênero. Foi feito um 
levantamento bibliográfico e confecção de uma tabela comparativa entre as 
espécies neotropicais, com base na consulta de bibliografia especializada. Foi 
apresentada uma nova diagnose para o gênero. Em relação às espécies 
descritas, T. andreazzei sp. nov. é caracterizada por apresentar 27 a 28 
subsegmentos na antena IV, possuir cerdas nitidamente longas na área clipeal 
e nos artículos antenais II e III, e presença de cerda mucronal, enquanto T. 
paradoxalis sp. nov. apresenta 18 a 19 subsegmentos na antena IV, ausência de 
cerdas longas na cabeça e antenômeros, e ausência de cerda mucronal. Devido 
às diferenças entre as espécies de Temeritas descritas neste trabalho, foram 
propostos dois grupos, macroceros e ormondae, para melhor abrigar as espécies 
neotropicais do gênero. A descrição das duas novas espécies de Temeritas, 
incrementam o conhecimento sobre a fauna de Sminthuridae na Região 
Neotropical. 

 
 
Palavras-chave: Fauna de solo, Pararrhopalites, quetotaxia, Sminthurinae, 

taxonomia 

TITLE: New species of Sminthuridae (Collembola, Symphypleona) from 

Northeast Brazil 

Abstract 

The Order Symphypleona (Collembola) have 10 families, being Sminthuridae 
Lubbock is the largest. In the Neotropical Region there are 51 species in 12 
genera in this family, being Temeritas Richards, Sminthurus Latreille and 
Pararrhopalites Bonet & Tellez the most species, with 11 species for the first two 
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genera and 10 for the last. Thus, this work aimed to perform a review and 
compilation of data of Temeritas for the Neotropical Region, including the 
description of two new Brazilian species of the genus. A bibliographic survey was 
made and a comparative table made between the neotropical species, based on 
the specialized bibliography consultation. A new diagnosis was presented for 
gender. Regarding the described species, T. andreazzei sp. Nov It is 
characterized by presenting 27 to 28 subsegments in the IV antenna, having 
clearly long chaetae in the clipeal area and in the antennal articles II and III, and 
presence of mucronal chaetae, while T. paradoxalis sp. Nov presents 18 to 19 
subsegments in the IV antenna, absence of long chaetae on the head and 
antenomers, and absence of mucronal chaetae. Due to the differences between 
the Temeritas species described in this work, two groups, macroceros and 
ormondae, were proposed to better shelter the neotropical species of the genus. 
The description of the two new species of Temeritas, increase the knowledge 
about the fauna of Sminthuridae in the Neotropical Region. 
 
Keywords: Chaetotaxy, Pararrhopalites, Sminthurinae, Soil fauna, taxonomy 
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TÍTULO: Perfil Socioeconômico da Fibrose Cística no Nordeste 

Resumo 

Introdução:A fibrose cística (FC) é uma doença genética de caráter autossômico 
recessivo, esta manifestação pode acarretar várias alterações em células 
secretoras gerando complicações nas vias respiratórias, vias biliares, intestino. 
Assumindo, assim, uma repercussão multissistêmica (1) (2).A doença 
geralmente é diagnosticada na infância ou adolescência devido isso é importante 
ter atenção quanto aos fatores psicológicos e socioeconomico que podem 
influenciar na vida do indivíduo (3) (4).Objetivo:Traçar o perfil socioeconômico 
da amostra que foi recrutado e comparar esses dados, para poder identificar 
alguns aspectos do cotidiano do portador de FC.O estudo foi realizado no 
departamento de fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte(UFRN).Trata-se de um estudo de análise descritiva, contendo dados 
econômicos, sociais e culturais dos pacientes de FC do Rio Grande do 
Norte(RN). A amostra foi constituída por 9 indivíduos, 4 mulheres e 5 homens, 
entre 12 e 25 anos que têm diagnóstico clínico de fibrose cística que reside no 
RN. O estudo foi realizado com o preenchimento de um questionário constituído 
por 9 questões, com dados cedidos pelos pacientes.Os resultados observados 
no estudo mostram que a doença surge em ambos os sexos, sem discriminação 
de etnia ou classe social e que pode ser hereditário ou não.Que cerca de 66,6% 
dos participantes possuem um atraso na escola.Os resultados apresentam cerca 
de 88.9 dos entrevistados se mantém trabalhando e estudando. 
 
Palavras-chave: fibrose cística, perfil socioeconômico, pacientes do rn 

TITLE: Socioeconomic Profile of Cystic Fibrosis in the Northeast 

Abstract 

Introduction: Cystic fibrosis (CF) is a genetic disease of autosomal recessive 
character, this manifestation can cause several alterations in secretory cells 
generating complications in the airways, biliary tract, intestine. Thus, assuming a 
multisystemic repercussion (1) (2). The disease is usually diagnosed in childhood 
or adolescence because it is important to pay attention to the psychological and 
socioeconomic factors that may influence the individual's life (3) (4). : To draw 
the socioeconomic profile of the sample that was recruited and to compare these 
data, in order to identify some aspects of CF patients' daily life. The study was 
conducted at the physiotherapy department of the Federal University of Rio 
Grande do Norte (UFRN). of a descriptive analysis study containing economic, 
social and cultural data of CF patients from Rio Grande do Norte (RN). The 
sample consisted of 9 individuals, 4 women and 5 men, between 12 and 25 years 
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old who have a clinical diagnosis of cystic fibrosis that resides in the newborn. 
The study was conducted by completing a questionnaire consisting of 9 
questions, with data provided by patients. The results observed in the study show 
that the disease appears in both sexes, without discrimination of ethnicity or 
social class and may be hereditary or not. .That about 66.6% of participants have 
a delay in school. Results show about 88.9 of respondents keep working and 
studying. 
 
Keywords: cystic fibrosis, socioeconomic profile, rn patients 
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TÍTULO: Monitoramento Audiológico Infantil: Análise dos Encaminhamentos. 

Resumo 

 

Introdução: O monitoramento de crianças com Indicador de Risco para 
Deficiência Auditiva (IRDA) é fundamental para identificar precocemente perdas 
auditivas progressivas e tardias. Objetivo: analisar se os encaminhamentos de 
crianças com IRDA para a realização do monitoramento auditivo estão de acordo 
com o que preconiza as diretrizes nacionais e de forma articulada com a atenção 
básica. Metodologia: Estudo transversal descritivo, aprovado pelo Comitê de 
Ética (CAEE: 80320217.2.0000.5292). Participaram 28 crianças entre seis e 26 
meses de idade. Foi realizada uma entrevista com os pais/responsáveis 
envolvendo a adesão da família, os IRDA e o acompanhamento pela Estratégia 
de Saúde da Família. Além disso, foi aplicado um questionário de monitoramento 
do desenvolvimento da audição e linguagem. Resultados: Das 28 crianças que 
buscaram o monitoramento audiológico, apenas 10 (62,5 %) o fizeram na faixa 
etária recomendada. Os IRDA mais frequentes foram permanência na UTI maior 
que cinco dias, prematuridade e baixo peso. Apenas 20 crianças (71,4%) 
apresentaram de fato algum IRDA.17 (60,7%) informaram receber visita da 
Estratégia de Saúde da Família, mas apenas duas (7,1%) foram acompanhadas 
sobre audição e linguagem. Obteve-se sucesso para agendamento da avaliação 
audiológica somente para 16 crianças. Conclusão: a etapa de monitoramento 
audiológico ainda constitui um desafio, tanto ao considerar os IRDA quanto a 
faixa etária e a articulação com a atenção básica. 

 
 
Palavras-chave: Monitoramento. Questionários. Agente comunitários de saúde. 

TITLE: Child Audiological Monitoring: Referral Analysis. 

Abstract 

 

Introduction: The monitoring of children with Hearing Impairment Risk Indicator 
(HRI) is fundamental for the identification of hearing and late hearing loss. 
Objective: Analysis of the indicators of children with IRDA for a auditory and 
articulated with primary care. Methodology: Descriptive cross-sectional study 
approved by the Ethics Committee (CAEE: 80320217.2.0000.5292). 28 children 
between six and 26 months of age participated. An interview was created with 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 881 

 

parents / guardians, and IRDA was followed by the Family Health Strategy. In 
addition, a hearing and language development monitoring questionnaire was 
published. Results: Of the 28 children who sought audiological monitoring, only 
10 (62.5%) did so within the recommended age range. IRDA were more frequent 
in ICUs greater than five days, prematurity and low weight. Only 20 children 
(71.4%) moder in fact any IRDA.17 (60.7%) were accompanied by hearing and 
language. Successful audiology scheduling for only 16 children. Conclusion: An 
audiological monitoring stage is still a challenge, both to consider and a meeting 
with primary care. 

 
 
Keywords: Monitoring. Questionnaires. Community Health Agents. 
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TÍTULO: Reservas energéticas radiculares permitindo mais armazenamento de 

água em espécies nativas da Caatinga 

Resumo 

Tendo em vista as fortes pressões ambientais sofridas por espécies nativas de 
regiões semiáridas, como a Caatinga, apresentar mecanismos que possibilitam 
o seu estabelecimento e sobrevivência são imprescindíveis. Produzidos a partir 
da fotossíntese, os carboidratos não-estruturais como, por exemplo, amido e 
açúcares não-redutores, possuem papel importantíssimo na manutenção do 
metabolismo das plantas, principalmente em meio aos estresses bióticos e 
abióticos. Estudar as reservas energéticas, que aumentam as chances de 
sobrevivências, principalmente no período de estiagem, é de suma relevância 
para obter mais sucesso em projetos de restauração. Dessa forma, buscamos 
compreender se as condições bioquímicas de plantas, no que diz respeito aos 
seus carboidratos, na condição em que saem da casa de vegetação, auxilia no 
seu desempenho em campo como na recuperação de folhas ou sobrevivência. 
Observamos que mortalidade e crescimento após transplante não apresentou 
relação com as concentrações de carboidratos não-estruturais nas raízes. Os 
estoques variaram entre as espécies estudadas e as concentrações de amido 
confirmaram o importante papel das raízes como reservas, e as concentrações 
de carboidratos foram correlacionadas com o armazenamento de água. Sendo 
assim, dispostos em diferentes concentrações e compartimentos da planta, os 
carboidratos, quando em concentrações elevadas, permitem uma melhor 
absorção de água e armazenamento nas raízes. 
 
Palavras-chave: Semiárido; Estresse Ambiental; Carboidratos. 

TITLE: Root energy reserves allowing more water storage in native Caatinga 

species 

Abstract 

Given the strong environmental pressures suffered by native species from semi-
arid regions, such as Caatinga, presenting mechanisms that enable their 
establishment and survival are essential. Produced from photosynthesis, 
nonstructural carbohydrates, such as starch and non-reducing sugars, play a 
major role in maintaining plant metabolism, especially amid biotic and abiotic 
stresses. Studying energy reserves, which increase the chances of survival, 
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especially in the dry season, is of paramount importance for more successful 
restoration projects. Thus, we seek to understand if the biochemical conditions of 
plants, regarding their carbohydrates, as they leave the greenhouse, assist in 
their field performance such as survival or leaf recovery. We observed that 
mortality and growth after transplantation were not related to concentrations non-
structural carbohydrate in the roots. Stocks varied among species studied and 
starch concentrations confirmed the important role of roots as reserves, and 
carbohydrate concentrations were correlated with water storage. Thus, arranged 
in different concentrations and compartments of the plant, carbohydrates, when 
in high concentrations, allow better water absorption and storage in the roots. 
 
Keywords: Semiarid; Environmental stress; Carbohydrates. 
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TÍTULO: Filmes de quitosana com fração hexânica de Annona vepretorum: 

obtenção, caracterização e atividade antifúngica 

Resumo 

 

     A inovação tecnológica no que tange a pesquisa e desenvolvimento de novas 
formulações é de fundamental importância para melhorar a farmacoterapia e 
consequentemente a qualidade de vida do indivíduo que necessita de 
determinados tratamentos. Neste âmbito, a obtenção de filmes de quitosana com 
fração hexânica de Annona vepretorum, bem como sua caracterização físico-
química através de metodologias como Calorimetria Diferencial Exploratória 
(DSC), Termogravimetria (TG), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), 
Difração de Raios-X (DR-X) e Espectroscopia na Região do Infravermelho com 
Transformada de Fourier (FTIR), além de delimitação de atividade antifúngica 
centrando-se principalmente em sua aplicação na melhora de lesões cutâneas 
são o objetivo central deste trabalho, tendo em vista que o desconforto, 
sofrimento e inconveniente de elementos convencionais utilizados no tratamento 
destas patologias pode ser amenizado. 

 
 
Palavras-chave: Filmes. Annona vepretorum. Caracterização. Fração hexânica. 

TITLE: Chitosan films with hexane fraction of Annona vepretorum: obtaining 

characterization and antifungal activity 

Abstract 

     The tecnological innovation, in regards of research and development of new 
formulation, has a fundamental importance to improve pharmacotherapy and 
consequently, the quality of the individual that needs certain treatments. In this 
área, obtaining films of chitosan with a hexanic fraction of Annona vepretorum, 
as will as its physicochemical characterisation through methodologies such as 
Diferecial Scaning Colorimetry (DSC), Termogravimetry (TG), Scanning eléctron 
Microscopy (SEM), X-Ray Difraction (XRD) and Fourier Transform Infrared 
Spectroscopy (FTIR), in addiction to antifungal activity delimitation, focusing 
mainly in the improved application of skin lesions which are the cenbal objective 
of this work, considering thet the suffiring, discomfort and incovenience of 
conventional elements used in the treatment of these pathologies can be 
alliviated. 
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Keywords: Films. Annona vepretorum. Characterization. Hexane fraction. 
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TÍTULO: Diagnóstico, epidemiologia e história natural da esporotricose humana 

no Rio Grande do Norte 

Resumo 

 

A esporotricose, causada por fungos pertencentes ao complexo Sporothrix 
schenckii, é amplamente distribuída pelo globo, especialmente em regiões 
tropicais e subtropicais. Trata-se classicamente de uma micose subcutânea, que 
tem como via de infecção, a inoculação traumática. Essa micose era 
praticamente restrita a agricultores, jardineiros e caçadores de tatu, em virtude 
de ferimentos com manipulação de vegetais. Entretanto, atualmente, o Brasil tem 
constantemente relatado surtos associados a transmissões por felinos. Estes 
animais também adoecem, caracterizando a esporotricose como infecção 
zoonótica. Dados sobre a epidemiologia da esporotricose humana no Rio 
Grande do Norte são praticamente inexistentes e este problema vem se tornando 
um assunto de saúde pública devido à natureza zoonótica de sua transmissão, 
atrelado a isto evidenciamos a prevalência dos casos em pacientes do sexo 
feminino. Este estudo avaliou fatores de virulência in vitro de 40 isolados clínicos 
coletados de pacientes encaminhados por hospitais públicos e privados do Rio 
Grande do Norte. Avaliamos a susceptibilidade desses isolados para os 
antifúngicos itraconazol (ITZ) e anfotericina B (AmB) que demonstraram um 
ótimo perfil sendo todas as cepas testadas consideras sensíveis a estes 
fármacos, com valores de CIM variantes entre 0,0312 e 0,5 μg/mL para ITZ e 
0,125 e 1 μg/mL para AmB. Mensuramos ainda a relação do crescimento das 
colônias em diferentes concentrações de glicose no meio de cultura. 

 
 
Palavras-chave: Sporothrix spp., esporotricose, gatos, zoonose, micose 

subcutânea 

TITLE: Diagnosis, epidemiology and natural history of human sporotrichosis in 

Rio Grande do Norte 

Abstract 
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Sporotrichosis, caused by fungi belonging to the Sporothrix schenckii complex, 
is widely distributed around the globe, especially in tropical and subtropical 
regions. It is classically a subcutaneous ringworm, and its infection route is 
traumatic inoculation. This ringworm was practically restricted to farmers, 
gardeners, and armadillo hunters due to vegetable manipulation injuries. 
However, nowadays, Brazil has frequently reported outbreaks associated with 
feline transmissions. These animals also fall ill, characterizing sporotrichosis as 
a zoonotic infection. Data on the epidemiology of human sporotrichosis in Rio 
Grande do Norte are practically non-existent and this problem has become a 
public health issue due to the zoonotic nature of its transmission. This study 
evaluated in vitro virulence factors of 40 clinical isolates collected from patients 
referred by public and private hospitals in Rio Grande do Norte. We analyzed the 
susceptibility of these isolates to the itraconazole (ITZ) and amphotericin B (AmB) 
antifungals that has shown an excellent profile and all strains tested were 
considered sensitive to these drugs, with varying MIC values between 0.0312 
and 0.5 μg/mL for ITZ and 0.125 and 1 μg/mL for AmB. We also measured the 
relationship of colony growth at different glucose concentrations in the culture 
medium. 

 
 
Keywords: Sporothrix spp., sporotrichosis, cats, zoonosis, subcutaneous 

mycosis 
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TÍTULO: FREQUÊNCIA DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR EM 

IDOSOS 

Resumo 

 

Introdução: O processo de envelhecimento promove importantes mudanças 
fisiológicas, como a perda de massa óssea, incluindo da maxila e da mandíbula, 
diminuição do líquido sinovial, dentre outras, que podem causar disfunção 
temporomandibular (DTM). Objetivo: Rastrear a frequência de disfunção 
temporomandibular em idosos da comunidade e verificar a relação com a saúde 
bucal. Metodologia: Estudo não randomizado e seccional. Amostra composta por 
196 participantes de ambos os sexos, com idades ≥ 60 anos. Coleta de dados 
através do Questionário Simplificado para Diagnóstico de Disfunção 
Temporomandibular em adultos (QST/ DTM) e do Geriatric Oral Health 
Assessment Index (GOHAI). Realizou-se análise estatística descritiva e 
analítica, utilizando Qui-quadrado, tendência linear e correlação de Spearman, 
com nível de significância de 5%.  Resultado: A média de idade foi de 68,95 (± 
5,95), sendo 29(14,8%)  do sexo masculino e 167 (85,2%) do sexo feminino. 
34,2% relatou dor na fronte ou lateral, 28,1% dor de ouvido ou em volta das 
orelhas, 16,3% travamento da mandíbula, 14,8% dor/dificuldade ao abrir a boca 
e 12,3% dor nas bochechas.  Verificou-se 59 (30,1%) idosos com diagnóstico de 
DTM, houve associação com idade (p=0,012) e com saúde bucal (p<0,001), 
porém não houve com sexo (p=0,448). Conclusão: Verifica-se frequência de 
DTM em 30,6% na população estudada, sem distinção entre os sexos. A DTM 
apresenta associação com idosos mais jovens e baixa percepção de saúde 
bucal. 

 
 
Palavras-chave: Idoso. Envelhecimento. Disfunção Temporomandibular. Saúde 

bucal. 

TITLE: Frequency of temporomandibular dysfunction in elderly 

Abstract 
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Introduction: the aging process carries important physiological changes, such as 
loss of bone mass, including in the maxilla and mandible, shortage of synovial 
fluid among others, that may cause temporomandibular dysfunction (TMD). 
Objective: To verify the frequency of temporomandibular dysfunction in 
community-dwelling elderly and its relation to oral health. Method: This is a non-
randomized and sectional study. The sample consisted of 196 males and 
females, aged ≥60 years. Data were collected through a simplified screening 
questionnaire for temporomandibular dysfunction in adults (QST/TMD) and the 
Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI). Descriptive and analytical 
statistical analysis was performed using Chi-square, linear trend and Spearman 
correlation. It was considered a significance level of 5%. Results: Age average 
was 68,95 (± 5,95), being 29 (14,8%) males and 167 (85,2%) females. 34,2% 
reported pain in the frontal and temporal region, 28,1% pain in the ears or around 
the ears, 16,3% pain in the cheeks. It was verified that 59 (30,1%) of elderly were 
diagnosed with TMD, there was association with age (p=0,012) and oral health 
(p<0,001), but not with sex (p=0,448). Conclusion: It was verified a frequency of 
TMD of 30,6% of the sample, with no distinction between sexes. TMD shows 
association with younger elderly e low oral health perception. 
 
Keywords: Aged. Aging. Temporomandibular Dysfunction. Oral health. 
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TÍTULO: Negligência botânica: checklist prévio e padrão de distribuição das 

licófitas e samambaias do Rio Grande do Norte 

Resumo 

 

Existem cerca de 3.500 espécies de licófitas e samambaias na região 
Neotropical. O Brasil se destaca por suas proporções continentais com alta 
diversidade climática sendo a Mata Atlântica um dos centros de diversidade e 
endemismo para o grupo. No entanto o conhecimento sobre as licófitas e 
samambaias em regiões negligenciadas, como o limite norte da Mata Atlântica e 
a Caatinga, ainda é baixo. Com intuito de reforçar o conhecimento sobre licófitas 
e samambaias no Nordeste, o presente trabalho tem como objetivo fazer um 
checklist prévio e determinar padrões de distribuição de licófitas e samambaias 
no Rio Grande no Norte. A lista de espécies foi elaborada com base nas coleções 
dos herbários da UFRN e RN. Para entender o padrão de distribuição das 
espécies no RN utilizamos as informações geográficas das fichas das exsicatas. 
Registramos 36 espécies para o Rio Grande do Norte sendo cinco licófitas e 31 
samambaias. Elas estão distribuídas em sete padrões de distribuição mais 
gerais. Com o presente estudo foi confirmado o descaso para alguns grupos 
florísticos e um acréscimo nas diferentes fisionomias vegetais no estado. 

 
 
Palavras-chave: Pteridófitas, ocorrências, nichos. 

TITLE: Botanical Neglect: Previous checklist and distribution pattern of the 

lyophytes and ferns of Rio Grande do Norte 

Abstract 

 

There are about 3,500 species of lyophytes and ferns in the Neotropical region. 
Brazil stands out for its continental proportions with high climatic diversity being 
Atlantic Forest is one of the centers of diversity and endemism for the group. 
However, knowledge about lyophytes and ferns in neglected regions, such as the 
northern boundary of the Atlantic Forest and the Caatinga, is still low. In order to 
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improve the knowledge about lyophytes and ferns in the northeastern Brazil, the 
present work aims to make a preliminary checklist and determine patterns of 
distribution of lyophytes and ferns in Rio Grande do Norte. The list of species was 
elaborated based on the collections of the herariums of UFRN and RN. To 
understand the pattern of distribution of the species in the RN we used the 
geographic information of the records of the exsiccates. We recorded 36 species 
for Rio Grande do Norte, being five lyophytes and 31 ferns. We were able do 
define seven general distribution patterns in which they are distributed. Besides 
the improvement on the general patterns off plant distribution along Rio Grande 
do Norte state, we confirmed the negligence for some floristic groups and areas 
in Brazil. 

 
 
Keywords: Pteridophytes, occurrences, niches. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de um sistema de baixo custo, leve e portátil para 

análise da cinemática toracoabdominal em recém-nascidos 

Resumo 

Introdução: As ferramentas não invasivas de monitorização na unidade de 
cuidados neonatais têm despertado interesse de equipes multidisciplinares. O 
presente estudo propõe uma descrição do desenvolvimento de um sistema de 
análise cinemática respiratória e uma sequência algoritma através do uso do 
software MATLAB®, para a avaliação do volume corrente (VC) de recém-
nascidos. Materiais e métodos: Pesquisa de caráter descritivo, multidisciplinar, 
com o envolvimento da área de fisioterapia e engenharia, sendo realizado entre 
agosto de 2018 e agosto de 2019. Os procedimentos utilizados neste estudo 
foram aprovados pelo Cômite de Ética em Pesquisa sob o número do parecer 
80203/2014. Resultados: A pesquisa expões duas apresentações gerais para a 
construção do sistema de análise cinemática, que são elas: a caracterização do 
cenário e a sequência, mostrada em passo a passo para estudo dos vídeos. 
Alguns dos métodos utilizados corroboram com resultados de pesquisas 
prósperas na área e ratificam a necessidade de progressos no desenvolvimento 
de softwares de análise dinâmica. Conclusão: O desenvolvimento de um sistema 
de análise cinemática respiratória não invasiva e a beira leito foi possível, através 
do software MATLAB®, destacando a sua importância para a prática clínica 
neonatal. 
 
Palavras-chave: Volume corrente. Software. Cinemática respiratória. MATLAB®. 

TITLE: Development of an image capture system for pulmonary function 

prediction in neonatology 

Abstract 

Introduction: The non invasive monitoring tools in the neonatal care units have 
been attracted the attention of the multidisciplinary staff. This study proposes a 
description of the development of a respiratory kinematical analysis system, and 
an algorithm sequence by using the MATLAB® software, to the newborn current 
volume (CV) evaluation. Material and method: This is a descriptive research, 
multi-disciplinary, with the involvement of the physiotherapy and engineering 
sphere, and it was conducted between August 2018 and August 2019. The 
techniques applied on this study were approved by the research ethics 
committee, under number 80203/2014. Results: The study exposes two 
presentations to the construction of a kinematical analysis system: the 
characterisation of the scenario and the sequence, shown step by step, to the 
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study of the videos. Some of the methods used support the results of data base 
researches, and confirm the necessity of progress in dynamic analysis softwares. 
Conclusion: The development of a respiratory kinematical analysis system non-
invasive and bedside was possible by the MATLAB® software, highlighting its 
importance to neonatal clinical practice. 
 
Keywords: Current volume. Sotware. Respiratory kinematical. MATLAB®. 
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TÍTULO: POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO COMO FERRAMENTA PARA O 

ESTUDO DA EXCITABILIDADE CORTICAL DURANTE O SONO: INTERAÇÃO 

COM O JET-LAG SOCIAL E INSÔNIA 

Resumo 

A maior parte das rotinas sociais são pensadas para atender as necessidades 
de hábitos matutinos. Em consequência disso￼ temos que indivíduos adultos 
jovens com cronotipo vespertino sofrem mais que indivíduos matutinos ao 
tentarem se adequar aos horários impostos, tendo como consequências a baixa 
qualidade de sono e de vida e recorrendo a atitudes que levam ao jet-lag 
social.￼ ￼￼￼￼ Devido ￼a alta prevalência nesse grupo e das consequências 
que o jet-lag social pode acarretar ￼, o presente estudo￼ teve como objetivo 
determinar se o grau de excitabilidade cortical durante o sono e a consequente 
habilidade de se inibir o processamento neural dos estímulos externos é 
diferente entre indivíduos com ou sem indicativos adicionais de insônia. Os 
resultados demonstraram que￼￼ a insônia, somada ao jet-lag social alto, 
resulta em maior excitabilidade cortical durante o sono frente à estimulação 
sonora. 
 
Palavras-chave: Jet-lag. Sono. Insônia. Potencial. Evocado. 

TITLE: AUDITORY EVOKED POTENTIAL AS A TOOL FOR THE STUDY OF 

CORTICAL EXACTABILITY DURING SLEEP: INTERACTION WITH THE 

SOCIAL JET LAG AND INSOMNIA 

Abstract 

Most social routines are designed to meet the needs of morning habits. As a 
result we have that young adult individuals with afternoon chronotype suffer more 
than morning individuals as they try to adjust to the imposed times, resulting in 
poor quality of sleep and life and resorting to attitudes that lead to social jet lag. 
Due to the high prevalence in this group and the consequences that social jet lag 
can have, the present study aimed to determine if the degree of cortical 
excitability during sleep and the consequent ability to inhibit neural processing of 
external stimuli is different between individuals with or without additional 
indications of insomnia. The results showed that insomnia, coupled with high 
social jet lag, results in greater cortical excitability during sleep in the face of 
sound stimulation. 
 
Keywords: Jet-lag. Sleep. Insomnia. Evoked. Potential. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS FATORES DE VIRULÊNCIA E ESTRESSE 

CELULAR DE ISOLADOS AMBIENTAIS DE C. tropicalis 

Resumo 

As leveduras do gênero Candida são consideradas patógenos oportunistas, 
causadoras de infecções de complexidades variadas dependendo da espécie 
em questão e do estado imunológico do hospedeiro. A caracterização fenotípica 
de isolados ambientais de Candida tropicalis investigou o potencial patogênico 
através da observação da expressão dos fatores de virulência associados ou 
não à condições de estresse osmótico. A comparação com isolados clínicos 
revelou que isolados ambientais de C. tropicalis são capazes de expressar as 
características fenotípicas que podem levar ao desenvolvimento de candidíase 
em indivíduos susceptíveis. A capacidade de C. tropicalis de sobreviver em 
ambientes salinos representa um risco para os frequentadores de ambientes 
costeiros, onde leveduras com potencial patogênico podem ser encontradas e 
levar à colonização e ao desenvolvimento de um processo infeccioso. Este 
trabalho objetivou comparar a expressão de fatores de virulência de isolados 
clínicos e ambientais de C. tropicalis, especificamente a formação de biofilme, 
capacidade de produzir fosfolipases e hemolisinas, e de aderir a células epiteliais 
bucais humanas. O estresse salino influenciou positivamente a aderência de 
isolados clínicos e ambientais a células epiteliais, bem como a expressão das 
enzimas fosfolipase e hemolisina. Entretanto, parece não ter interferido na 
formação de biofilme, principalmente nos isolados ambientais, ocasionando uma 
menor expressão desses atributos de virulência. 
 
Palavras-chave: Candida tropicalis. Fatores de virulência. Estresse osmótico. 

TITLE: Evaluation of virulence factors and cellular stress of environmental 

isolates of C. tropicalis 

Abstract 

Yeasts from the Candida genus are considered opportunistic pathogens, capable 
of causing infections of multiple levels of complexity depending on the species in 
questions and the imunologic state of the host. Phenotypic characterization of 
Candida tropicalis environmental isolates was performed, exploring the potential 
to pathogenicity through the investigation of virulence factors expression either 
associated to osmotic stress or not. Comparison with clinical isolates revealed 
that C. tropicalis environmental isolates are able to express phenotypic features 
that might lead susceptible individuals to develop candidiasis. C. tropicalis ability 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 896 

 

to survive in environments with high salt concentrations represents a risk to those 
who frequent the coast, where potentially pathogenic yeast can be found and lead 
to colonization, which can be followed by the development of an infection. This 
study aimed to compare the virulence factors expression between clinical and 
environmental isolates of C. tropicalis, namely biofilm formation, phospholipase 
and hemolysin expression, and adherence to human buccal epithelial cells. 
Osmotic stress had a positive influence in the adherence of both clinical and 
environmental isolates to epithelial cells, as well as in phospholipase and 
hemolysin expression. However, it didn’t interfere in biofilm formation, specially 
in the environmental isolates, leading to a lesser expression of such virulence 
factor. 
 
Keywords: Candida tropicalis. Virulence factors. Osmotic stress. 
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TÍTULO: Comportamento social em ratos neonatos modelo de autismo 

Resumo 

 

Estudos recentes demonstraram que animais pré-expostos a ácido valpróico 
(VPA) durante o desenvolvimento embrionário apresentam diminuição da 
interação social, aumento de comportamentos repetitivos, ansiedade e 
hiperatividade locomotora quando adultos. No entanto, pouco se sabe sobre a 
dinâmica de estabelecimento do repertório comportamental nesses animais 
durante o período pós-natal. O presente estudo, portanto, objetivou avaliar 
padrões de comportamento social e não social em ratos, com idades de P7 a 
P21, pré-expostos a VPA. Além disso, avaliamos um marcador fenotípico 
simples da severidade dos déficits comportamentais, a curvatura da cauda. Para 
isso, utilizamos o modelo VPA de autismo criado pela Rodier (1996) que consiste 
em injeção intraperitoneal, em dose única, de VPA no dia gestacional E12.5. Ao 
longo das idades, pares de ratos foram colocados em um aparato linear para 
interagirem socialmente. Os vídeos dos comportamentos foram analisados 
posteriormente, bem como as medições da cauda. Nossos resultados mostram 
que o surgimento e a expressão de vários comportamentos sociais são graduais 
e seguem um curso progressivo de tempo tanto nos controles quanto no VPA. 
Entretanto, observamos que muitos comportamentos são alterados em animais 
VPA em relação aos controles pareados por idade. Animais VPA apresentam 
maior hiperatividade e motricidade; ratos VPA realizam mais comportamentos 
repetitivos; animais VPA interagem menos socialmente. Sem relação cauda e 
comportamento. 

 
 
Palavras-chave: Autismo, VPA, ratos, neonatos, comportamento, cauda, 

fenótipo 

TITLE: Social behavior in a neonatal rat model of autism 

Abstract 

 

Recent studies demonstrated that adult animals pretreated with valproic acid 
(VPA) during embryonic development show reduced of social interaction, 
increased repetitive behaviors, anxiety and locomotor hyperactivity when adults. 
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However, little is known about the dynamics of establishment of the behavioral 
repertoire in these animals during the postnatal ages. The present study aimed 
to evaluate patterns of social and non-social behavior in rats, aged PN7 to PN21, 
pre-exposed to VPA. In addition, we sought to evaluate whether a phenotypic 
maker, the tail curvature is correlated to the severity of behavioral deficits. For 
this, we used the VPA model of autism created by Rodier (1996) which consists 
of intraperitoneal single-dose injection of VPA on gestational day E12.5. Over the 
ages, pairs of rats were placed in a linear apparatus to interact socially. 
Behavioral videos were analyzed later, as well as tail measurements. Our results 
show that the emergence and expression of several social behaviors is gradual 
and follows the progressive time course in both controls and VPA. We observed 
that many of them were altered in VPA animals relative to age-matches controls. 
VPA animals show higher hyperactivity and motor activity; VPA rats perform more 
repetitive behaviors; VPA animals interact less socially. No correlation between 
the tail's curvature and the behaviors. 

 
 
Keywords: Autism, VPA, rats, neonates, behavior, tail, phenotype 
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TÍTULO: EDUCAÇÃO EM SAÚDE E LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE O 

CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO GERAL ACERCA DO TESTE DO 

CORAÇÃOZINHO 

Resumo 

As Cardiopatias Congênitas (CC) são um grupo de doenças que mais causam 
mortes infantis dentro de todas as enfermidades congênitas. As CC críticas 
podem ser triadas pelo Teste do Coraçãozinho (TC), contudo a incorporação do 
mesmo ainda não ocorreu de forma rotineira no território nacional, prejudicando 
a qualidade da atenção à saúde dos neonatos. A partir dessa dificuldade, foram 
feitas intervenções em saúde para a população acerca das CC e do TC com 
coleta de dados a fim de realizar um levantamento sobre o nível do conhecimento 
desses temas e promover educação em saúde. Dessa forma, no tocante à 
população em geral, 800 pessoas receberam educação em saúde acerca do TC 
e das CC; 125 preencheram um formulário o qual apontou que 64,8% e 52,0% 
não sabiam o que era CC e o que era TC, respectivamente. Em relação às mães, 
21 genitoras preencheram o formulário o qual sinalizou que 57,1% não sabiam 
o que era o TC. Diante disso, foi elaborado o curso digital online na plataforma 
AVASUS para população geral com o objetivo de oferecer noções gerais sobre 
as CC; assim como consolidar o conhecimento acerca do TC. Com isso, este 
estudo mostra o quanto é imprescindível a educação em saúde acerca da 
triagem do TC. Para isso, é necessária a continuação de projetos semelhantes 
a esse, que possam atingir uma maior quantidade de mães e de indivíduos em 
gerais. 
 
Palavras-chave: Educação em saúde. Oximetria de pulso. Cardiopatia 

congênita. 

TITLE: HEALTH EDUCATION AND DATA COLLECTION ON KNOWLEDGE OF 

THE GENERAL POPULATION ABOUT THE PULSE OXIMETRY 

Abstract 

Congenital Heart Diseases (CHD) are a group of diseases that most cause child 
deaths within all congenital diseases. Critical CHD can be screened by the pulse 
oximetry, however its incorporation has not yet occurred effectively in the national 
territory, impairing the quality of health care of newborns. From this difficulty, 
health interventions were made for the population regarding CHD and Pulse 
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Oximetry with data collection in order to conduct a survey on the level of 
knowledge about these themes and promote health education. Thus, with regard 
to the general population, 800 people received health education about newborn 
screening for critical congenital heart defects; 125 completed a form which 
indicated that 64.8% and 52.0% did not know what was CHD and what was pulse 
oximetry, respectively. Regarding the mothers, 21 parents completed the form, 
which indicated that 57.1% did not know what the pulse oximetry was. In view of 
this, the online digital course on the AVASUS platform for the general population 
was designed to offer as well to consolidate CHD; as well as consolidate 
knowledge about pulse oximetry. So, this study shows how essential health 
education is about newborn screening for critical congenital heart defects. For 
this, it is necessary to continue similar projects that can reach a larger number of 
mothers and individuals in general. 

 
Keywords: Health education. Pulse oximetry. Congenic cardiopatics. 
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TÍTULO: PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM FEBRE 

REUMÁTICA E CARDITE REUMÁTICA ATENDIDOS EM SERVIÇO 

UNIVERSITÁRIO DE REFERÊNCIA: ESTUDO PILOTO 

Resumo 

A Febre Reumática (FR) é uma doença responsável pela maior causa de 
cardiopatia adquirida na infância e adolescência. Nesse sentido, buscou-se 
descrever perfil clínico epidemiológico de pacientes acometidos pela doença no 
Nordeste do Brasil. Para isso, foi realizado estudo retrospectivo dos dados dos 
atendimentos clínicos dos pacientes em Serviço Universitário de Referência 
(SUR). A amostra de conveniência foi composta por 67 pacientes atendidos e 
mantidos em seguimento clínico multiprofissional no SUR no período de 2010 a 
2019, sendo 37 (55,2¨%) do sexo masculino; a faixa etária de maior 
acometimento pela doença foi entre 11 e 19 anos; 11 pacientes (16.4%) foram 
diagnosticados com menos de 05 anos de idade e 04 deles (5,97%) tinham 
Cardite Reumática (CR). Grande parte estava associada à vulnerabilidade social 
com renda inferior a um salário mínimo e ausência de saneamento básico. Dos 
critérios clínicos, a CR mostrou-se mais prevalente no momento do diagnóstico 
com 50 casos (74,6%) seguido da poliartrite 47 casos (70,1%). A 
faringoamigdalite de repetição acometeu 46 pacientes (68,7%) e a Coreia de 
Sydenham 08 indivíduos (11,9%). Este estudo evidenciou um acometimento 
precoce pela FR, especialmente associado à CR. Como estudo piloto foi 
relevante para fornecer subsídios para melhoria na assistência à saúde dessa 
população, embasando estudos futuros.  
 
Palavras-chave: Febre reumática. Cardite Reumática. Epidemiologia. 

TITLE: CLINICAL-EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF PATIENTS WITH 

RHEUMATIC FEVER AND RHEUMATIC HEART DISEASE CARE AT 

UNIVERSITY REFERENCE SERVICE: PILOT STUDY 

Abstract 

Rheumatic Fever (RF) is a disease responsible for the major cause of acquired 
heart disease in childhood and adolescence. In this sense, we sought to describe 
the epidemiological clinical profile of patients affected by the disease in 
northeastern Brazil. For this, a retrospective study of the clinical care data of the 
patients at the University Reference Service (SUR) was performed. The 
convenience sample consisted of 67 patients attended and maintained in 
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multiprofessional clinical follow-up in the SUR from 2010 to 2019, being 37 
(55.2¨%) male; The age group most affected by the disease was between 11 and 
19 years old with 37 individuals (55.2%); 11 patients (16.4%) were diagnosed 
under 05 years of age and 04 of them (5.97%) had Rheumatic Carditis (RC). Most 
of the patients were associated with social vulnerability: with a family income of 
up to one minimum wage and without basic sanitation. Of the clinical criteria, 
Rheumatic Cardits (RC) was the most prevalent at diagnosis with 50 cases 
(74.6%) followed by polyarthritis with 47 cases (70.1%). Repeated 
pharyngotonsillitis affected 46 patients (68.7%) and Sydenham Korea 08 
individuals (11.9%). This study showed an early involvement with RF, especially 
associated with RHD. As a pilot study, it was relevant to provide subsidies for 
improving the care of this population and base to future studies.  
 
Keywords: Rheumatic fever. Rheumatic Cardits. Epidemiology. 
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TÍTULO: Sobrevivência de Aves nos períodos de seca e chuva na Estação 

Ecológica do Seridó 

Resumo 

A dinâmica de população de determinada espécie é esclarecida pelo estudo de 
sua demografia. Esse tipo de estudo, apesar de importante para entender os 
mecanismos de adaptação das aves a adversidades ambientais, é escasso na 
Caatinga, ambiente onde há variações sazonais imprevisíveis e períodos de 
seca intensos. Desta forma, estimamos parâmetros populacionais de 
Camptostoma obsoletum na Caatinga da ESEC – Seridó no período de julho de 
2012 a junho de 2014 utilizando o método de captura-marcação-recaptura 
realizado num plot (400 x 300m, com 48 pontos de redes). Geramos um histórico 
de captura e aplicamos, no programa MARK, ao modelo Cormack-Jolly-Seber, 
testando a influência de variáveis (estação – seca ou chuva, precipitação 
acumulada e tempo) sobre os parâmetros sobrevivência (Phi) e detecção (p). 
Obtivemos 16 modelos, fazendo todas as combinações possíveis das 
covariáveis. Estes modelos foram classificados pelo critério AIC, mostrando que 
a precipitação foi a que mais influenciou a sobrevivência, com 32,3% de peso, 
enquanto a estação teve influência mais forte nas taxas de detecção, com 50,4% 
de peso. Concluímos que a sazonalidade apresentou um efeito baixo (<50%) 
sobre a sobrevivência da espécie, contrariando nossas premissas iniciais da 
seca ser uma forte limitação das populações residentes. 
 
Palavras-chave: Ecologia populacional, Cormack-Jolly-Seber; parâmetros 

populacionais 

TITLE: Demography of Southern Beardless Tyrannulet (Camptostoma 

obsoletum, Tyrannidae) in periods of drought and rain in Caatinga in Seridó 

Abstract 

Population dynamics of a species is explained through the study of its 
demography. This type of study, despite its importance to understanding 
mecanisms that birds use to adapt to environmental adversities, is scarce in the 
Caatinga, where there are unpredictable seasonal variations and intense dry 
periods. Thus, by using the Cormack-Jolly-Seber model, we estimated the 
populational parameters of the Camptostoma obsoletum in the Caatinga of ESEC 
– Seridó during the period from July of 2012 to June of 2014, using the method 
capture-mark-recapture, in a plot (400x300m, with 48 mist-netting points). We 
generated a capture history and applied it to the Cormack-Jolly-Seber model, in 
the program MARK, testing the influence of variables (season – drought or rain, 
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accumulated precipitation and time) on parameters of survival (Phi) and detection 
(p). We obtained 16 models, making all the possible combinations of the 
covariates. These models were classified by the criteria AIC, showing that the 
precipitation was the model that had most influence on the survival, with weight 
of 32.3% , while the season had a stronger influence on the detection rates, with 
50.4% of weight. We concluded that the seasonality presented a low effect 
(<50%) on the survival of the species, which is contrary to our assumptions that 
the drought would strongly limit resident populations. 
 
Keywords: population ecology,survival,Cormack-Jolly-Seber,population 

parameters. 
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TÍTULO: Análise da projeções do córtex pré-límbico do sagui (Callitrix jacchus) 

para áreas subcorticais 

Resumo 

 

O objetivo deste estudo preliminar foi descrever as características 
citoarquitetônicas do córtex pré-frontal medial (mPFC). Esta região do cérebro é 
localizada no pólo anterior, na porção ventral do lobo frontal, e tem sido 
associada funcionalmente com comportamentos e alterações que envolvem e se 
integram com as emoções.O córtex é caracterizado pela abundância de 
substância cinzenta e diversos tipos de neurônios, fato que favorece a distinção 
das camadas que compõem a região. Com o uso de técnicas para corar 
estruturas que fazem parte dos corpos celulares, têm sido possível diferenciar 
as características citoarquitetônicas das diversas regiões do cérebro, a mais 
usada é a técnica de coloração de Nissl. Este método permite diferenciar as 
áreas baseado no agrupamento dos corpos celulares e suas características. 
Assim, o mPFC foi subdividido em três sub regiões, os córtices Cingulado 
anterior, Pré-límbico e Infra Límbico. Cada um com aspectos funcionais 
diferenciados e inter-relacionados. O trabalho aqui descrito parte da análise 
microscópica de cortes feitos no cérebro do Callithrix jacchus, conhecido como 
sagui comum, um modelo de estudo animal amplamente usado no laboratório de 
neuroanatomia da UFRN para o estudo do sistema nervoso por suas 
características morfológicas. O conhecimento da citoarquitetura das diferentes 
regiões do cérebro é chave para a identificação e localização dos núcleos que 
compõem as estruturas e áreas encefálicas. 

 
 
Palavras-chave: Citoarquitetura. Córtex pré-frontal medial. Camadas celulares 

TITLE: Analysis of the projections of the pre-limbic marmoset cortex (Callitrix 

jacchus) for subcortical areas 

Abstract 

The purpose of this preliminary study was to describe the cytoarchitectonic 
features of the medial prefrontal cortex (mPFC). This region of the brain is located 
at the anterior pole, in the ventral portion of the frontal lobe, and has been 
functionally associated with behaviors and changes that involve and integrate 
with emotions. The cortex is characterized by abundance of gray matter and 
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various types of neurons, This fact favors the distinction of the layers that make 
up the region. With the use of techniques to stain structures that are part of cell 
bodies, it has been possible to differentiate cytoarchitectonic characteristics from 
different brain regions, the most used is the Nissl staining technique. This method 
allows to differentiate areas based on the grouping of cell bodies and their 
characteristics. Thus, mPFC was subdivided into three sub regions, the anterior 
Cingulate, Prelimbic and Infralimbic cortices. Each with differentiated and 
interrelated functional aspects. The work described here starts from the 
microscopic analysis of brain sections of Callithrix jacchus, known as the common 
marmoset, an animal study model widely used in the UFRN neuroanatomy 
laboratory for the study of the nervous system for its morphological 
characteristics. Knowledge of the cytoarchitecture of different brain regions is key 
to identifying and locating the nuclei that make up brain structures and areas. 
 
Keywords: Cytoarchitecture. Córtex. Medial prefrontal. Cellular layers 
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TÍTULO: Identificando e apresentando a eficiência das PICS no processo saúde-

doença dos usuários destas práticas na Região Metropolitana de Natal 

Resumo 

Esta pesquisa objetivou identificar e apresentar a eficiência das PICS no 
processo saúde-doença dos usuários destas práticas na região metropolitana de 
Natal. Trata-se de um estudo descritivo e exploratório de uma análise de 
natureza quantitativa e qualitativa de vários métodos, onde a coleta de dados se 
deu por meio de um questionário semiestruturado aos usuários que frequentam 
as Unidades Básicas de Saúde (UBS) que ofertam alguma prática integrativa e 
complementar em saúde (PICS) na Região Metropolitana de Natal do Estado do 
Rio Grande no Norte. Através do questionário semiestruturado aplicado aos 
usuários que praticam alguma prática integrativa, tivemos nesse estudo 84,6% 
pertenciam ao sexo feminino e 15,4% ao sexo masculino. Ainda, a maioria deles 
pertencia à faixa etária entre 34 e 78 anos de idade. Essa pesquisa permitiu 
analisar a oferta das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) 
nos serviços de Atenção Primária em Saúde da Região Metropolitana de Natal, 
identificando quais são as práticas oferecidas, os profissionais que as executam 
e qual o impacto das mesmas no processo saúde-doença dos usuários que 
apresentam doenças crônicas como diabetes, hipertensão, distúrbios ósteo-
músculo-esquelético, depressão dentre outras. Com isso vem aumentando a 
procura da população por um novo modelo de cuidado em saúde, com ênfase 
na promoção, recuperação e escuta acolhedora. 
 
Palavras-chave: Praticas Integrativas. Saúde-doença. Doenças Crônica. 

TITLE: IDENTIFYING AND PRESENTING THE EFFICIENCY OF PICS IN THE 

HEALTH-DISEASE PROCESS OF USERS OF THESE PRACTICES IN THE 

METROPOLITAN CHRISTMAS REGION. 

Abstract 

This research aimed to identify and present the efficiency of PICS in the health-
disease process of users of these practices in the metropolitan region of Natal. 
This is a descriptive and exploratory study of a quantitative and qualitative 
analysis of various methods, where data collection was done through a semi-
structured questionnaire to users who attend the Basic Health Units (BHU) who 
offer some practice. Integrative and Complementary Health Plan (PICS) in the 
Natal Metropolitan Region of the State of Rio Grande in the North. Through the 
semi-structured questionnaire applied to users who practice some integrative 
practice, we had in this study 84.6% were female and 15.4% male. Still, most of 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 908 

 

them belonged to the age group between 34 and 78 years old. This research 
allowed us to analyze the offer of Integrative and Complementary Practices in 
Health (PICS) in the Primary Health Care services of the Metropolitan Region of 
Natal, identifying which practices are offered, the professionals who perform them 
and what their impact on the health process. -sickness of users with chronic 
diseases such as diabetes, hypertension, musculoskeletal disorders, depression, 
among others. This has increased the population's demand for a new model of 
health care, with emphasis on promotion, recovery and welcoming listening. 
 
Keywords: Integrative Practices. Health-disease. Chronic Diseases. 
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TÍTULO: ANÁLISE ESTEREOLÓGICA DO CÓRTEX VISUAL PRIMÁRIO DE 

DASYPROCTA LEPORINA: Estimação de volume e densidade celular. 

Resumo 

Estudos teóricos levantaram a hipótese de que o surgimento de uma 
organização funcional colunar no córtex visual primário (Área 17 ou V1) poderia 
estar relacionado ao volume cortical, neurônios corticais totais ou densidade 
celular nessa região. É muito provável que a espécie Dasyprocta não apresente 
grandes colunas em seu córtex visual. Vários estudos utilizaram o método de 
Cavalieri para estimar o volume cortical e o Optical Fractionator para estimar a 
densidade celular, mas não há estudos publicados que tenham calculado o 
volume e a densidade celular do córtex visual primário para Dasyprocta com 
esses métodos. Para Dasyprocta leporina não há dados sobre volume, 
densidade neuronal ou densidade celular de V1. Neste estudo pretendemos 
estimar o volume e a densidade celular total da sua área 17. Nossos métodos 
incluíram a estimativa do volume e da densidade celular da área 17 usando 
seções coronais sequenciais coradas com Nissl e marcadas com DAPI, 
microscópio Stereo Zeiss Imager M.2 e software Stereo Investigator 10.0 usando 
o método estereológico Cavalieri e o Optical Fractionator. Nossos resultados 
mostram que o córtex visual primário de Dasyprocta leporina tem um volume de 
545 mm3 ± 42 mm3, 25% ± 10% superior ao descrito em estudo anterior e 
densidade celular total de 82.516 células/mm2. Resultados indicam que 
Dasyprocta leporina pode ter um volume de V1 considerável, mas menor 
densidade celular em comparação com gatos e macacos, que 
apresentam organização colunar. 
 
Palavras-chave: Dasyprocta; córtex visual primário; estereologia; Cavalieri; 

volume; 

TITLE: STEREOLOGICAL ANALYSIS OF THE PRIMARY VISUAL CORTEX 

FROM DASYPROCTA LEPORINA: Estimation of cell volume and density. 

Abstract 

Theoretical studies hypothesized that the emergence of a columnar functional 
organization in the primary visual cortex (Area 17 or V1) could be related to the 
cortical volume, total cortical neurons or cell density in this region. It is very likely 
that the Dasyprocta species does not present large columns in their visual cortex. 
Several studies have used the Cavalieri method to estimate cortical volume and 
the Optical Fractionator to estimate cell density, but there are no published 
studies which have calculated primary visual cortex’s volume and cell density for 
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Dasyprocta with these methods. Especially, for Dasyprocta leporina there are no 
data on volume, neuronal density or cellular density of V1 at all. In this study we 
aimed to estimate the volume and the cell density for Area 17 for the Dasyprocta 
leporina, an animal whose neuronal properties are also studied with 
electrophysiological methods in the lab of the Brain Institute. Our methods 
included area 17 volume and cell density estimation using Nissl stained and DAPI 
marked 50 μm thick sequential coronal sections, Stereo Zeiss Imager M.2 
microscope and Stereo Investigator 10.0 software using Cavalieri stereological 
method and the Optical Fractionator. Our results are that Dasyprocta leporina’s 
primary visual cortex has a volume of 545 mm3 ± 42 mm3, 25% ± 10% higher 
than described in a previous study for the Dasyprocta azarae and total cell density 
of 82,516 cells/mm2, a smaller number than compared to previous data.  
 
Keywords: Dasyprocta; primary visual cortex; stereology; Cavalieri; volume 
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AUTOR: REBECCA PAIVA DE ARAUJO SILVA 
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TÍTULO: Capacitar estudantes e profissionais da área da saúde realização e 

interpretação do TC 

Resumo 

A oximetria de pulso, conhecida como Teste do Coraçãozinho (TC), é um exame 
de triagem simples capaz de revelar a presença de cardiopatias congênitas (CC) 
críticas, doenças graves que levam ao óbito precoce. Apesar de obrigatório pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) não é realizado rotineiramente nas 
maternidades. Neste contexto, o estudo teve como objetivo capacitar 
profissionais e estudantes da área da saúde para realização do TC, visando 
contribuir com a implementação do teste de triagem na rotina neonatal. No 
período de agosto de 2018 a julho de 2019, 35 docentes e discentes de 
universidade federal capacitaram 379 pessoas (estudantes e profissionais), de 
08 instituições de saúde e 01 instituição de ensino em Natal e região 
metropolitana. A partir das capacitações, foram obtidos dados relevantes a 
respeito do conhecimento dos profissionais acerca do exame, fora delimitada a 
ocupação dos participantes para avaliar a eficácia das intervenções no cotidiano, 
além da promoção educação em saúde, corroborando com a qualificação técnica 
científica dos envolvidos. Nesse sentido, destaca-se o aumento do nível de 
confiança dos participantes capacitados após a intervenção de saúde para 
realização do exame de triagem. Concluiu-se que as intervenções de educação 
em saúde foram de grande significância e são um passo importante para a 
implementação do TC. 
 
Palavras-chave: Cardiopatias Congênitas. Teste do Coraçãozinho. Educação 

em Saúde. 

TITLE: Search for the implementation of Pulse Oximetry for Screening in 

maternity hospitals in Greater Natal through training to perform the exam. 

Abstract 

Pulse oximetry, is a simple screening test that can reveal the presence of critical 
congenital heart disease (CC), serious diseases that lead to early death. Although 
mandatory by the Unified Health System (SUS), it is not routinely performed in 
maternity hospitals. In this context, the study aimed to train health professionals 
and students to perform CT, aiming to contribute to the implementation of the 
screening test in the neonatal routine. From August 2018 to July 2019, 35 faculty 
and students from the federal university trained 379 people (students and 
professionals), from 08 health institutions and 1 educational institution in Natal 
and the metropolitan region. From the training, relevant data were obtained 
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regarding the knowledge of the professionals about the exam, the occupation of 
the participants was limited to evaluate the effectiveness of interventions in daily 
life, in addition to promoting health education, corroborating the scientific 
technical qualification of those involved. In this sense, we highlight the increased 
level of confidence of participants trained after the health intervention to perform 
the screening exam. It was concluded that health education interventions were of 
great significance and are an important step for TC implementation. 
 
Keywords: Congenital Heart Disease. Pulse Oximetry. Health Education. 
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TÍTULO: EFEITO DO USO DO HIDROGEL AGRÍCOLA E ADUBAÇÃO FOLIAR 

NO DESENVOLVIMENTO DA PALMA FORRAGEIRA 

Resumo 

Objetivou-se avaliar o efeito do hidrogel agrícola e da adubação foliar no 
desenvolvimento da palma forrageira. O período experimental foi de um ano, 
transcorrido entre as avaliações para coleta de dados. Utilizou-se como 
biomassa a palma forrageira Orelha de Elefante Mexicana, em um sistema de 
plantio em fileiras duplas, do tipo carta de baralho. Os delineamentos adotados 
foram inteiramente casualizados, com três tratamentos e seis repetições, 
distribuídos da seguinte forma: (T1- Testemunha, com adubação convencional 
de solo; T2- Utilizou-se 6g do hidrogel/planta mais adubação líquida; T3- Utilizou-
se somente adubação líquida). Não houve diferença estatística significativa 
(p<0,05) entre os tratamentos com relação à inserção dos cladódios. Com 
relação ao número de cladódios secundários aos 300 dias, inferiu-se uma 
correlação positiva do polímero e da adubação líquida. O uso do hidrogel e da 
adubação líquida são ferramentas que necessitam ser estudadas e seus efeitos 
e respostas, avaliados ao longo do tempo. 

 

 

 
Palavras-chave: brotação; cactácea; cladódios; tecnologia; uso da água. 

TITLE: EFFECT OF USING AGRICULTURAL HYDROGEL AND FOLIAR 

FERTILIZER ON FORAGE PALM DEVELOPMENT 

Abstract 

The aim goal of this work, is to evatuate the effects of agricultural hydrogel and 
leaf fertilization in the development of forrage palm. The experimental period 
ocurried in one year for data collection. The chosen biomass was elepahnt ear 
forage palm, in a double row card type planting system. The designs were 
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completely randomized, with three treatments and six repetions. The distrubution 
ocurred as follows: (T1- Blank, with conventional fertilization; T2- 6 g of 
hydrogel/plant was used, associated with liquid fertilization; T3- liquid fertilization 
only). There were no significant statistical diferences (p< 0,05) between 
treatments, regarding cladode insertion. Regarding the number of secondary 
cladodes at 300 days, a positive correlation between the polymer and liquid 
fertilization was found. Hydrogel and leaf fertilization are tools that need further 
studies, their effects and responses evaluated over time. 
 
Keywords: sprouting; cactus; cladodes; technology; water management. 
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM APLICATIVO EM 

DISPOSITIVOS MÓVEIS DIRECIONADO PARA REDUÇÃO DOS AGRAVOS 

RELACIONADOS COM A EXPRESSÃO SEXUAL FEMININA 

Resumo 

O projeto objetiva desenvolver aplicativo multimídia para dispositivos móveis 
(celulares e tablets) para orientar mulheres em idade reprodutiva quanto à 
prevenção da gravidez indesejada e doenças sexualmente transmissíveis, em 
situações de emergência. Tratar-se-á de uma pesquisa aplicada na modalidade 
de produção tecnológica, constituída de três fases: seleção da amostra, 
desenvolvimento do aplicativo multimídia e avaliação do aplicativo. O 
desenvolvimento e distribuição deste aplicativo pode contribuir 
significativamente para redução dos agravos relacionados com a expressão 
sexual feminina. 
 
Palavras-chave: Aplicativos móveis Educação em saúde Gravidez não desejada 

TITLE: DEVELOPMENT AND EVALUATION OF AN APPLICATION ON MOBILE 

DEVICES DIRECTED TO REDUCE FEMALE-EXPRESSION-RELATED 

AGGREGATIONS 

Abstract 

The project aims to develop multimedia application for mobile devices (mobile 
phones and tablets) to guide women of reproductive age in the prevention of 
unwanted pregnancy and sexually transmitted diseases in emergency situations. 
It will be an applied research in the technological production modality, consisting 
of three steps: sample selection, multimedia application development and 
application evaluation. The development and distribution of this application can 
contribute significantly to reducing the problems related to female sexual 
expression. 
 
Keywords: Mobile apps Health education Unintended pregnancy Risk behavior 
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TÍTULO: Análise da amplitude de movimento da coluna cervical e tóraco-lombar 

em indivíduos com e sem discinese escapular. 

Resumo 

Introdução: O movimento da coluna apresenta relação com a dinâmica 
escapular. No entanto essas relações não são claras em indivíduos 
assintomáticos em relação aos ombros ou coluna. Objetivo: Analisar a amplitude 
de movimento da coluna cervical e tóraco-lombar em indivíduos assintomáticos 
com e sem discinese escapular. Métodos: 143 voluntários foram inicialmente 
avaliados e apenas 52 indivíduos foram incluídos seguindo os critérios de 
inclusão e exclusão do presente estudo, divididos em dois grupos: sem discinese 
escapular (n=19) e com discinese escapular (n=33). Foram avaliadas a discinese 
escapular por meio do Scapular Dyskinesis Test e as amplitudes de movimento 
de flexão, extensão, flexão lateral das colunas cervical e toracolombar e rotação 
da coluna cervical foram avaliadas com um inclinômetro digital. Para todas as 
variáveis, a comparação entre os grupos foi utilizada por meio da análise de 
variância (ANOVA one way), considerando p≤0,05. Resultados: Não foi 
observada diferença (p>0,05) entre os grupos para a variável em questão. 
Conclusão: A amplitude de movimento da coluna cervical e tóraco-lombar não 
se difere entre indivíduos com ou sem discinese escapular. 

 
Palavras-chave: Palavras-chave: escápula; amplitude; movimento; ombro; 

tronco; cervica 

TITLE: Analysis of cervical and thoraco-lumbar spine range of motion in 

individuals with and without scapular dyskinesis 

Abstract 

Introduction: The movement of the spine is related to the scapular dynamics. 
However, these relationships are unclear in asymptomatic individuals with 
respect to the shoulders or spine. Objective: To analyze the range of motion of 
the cervical and thoracolumbar spine in asymptomatic individuals with and 
without scapular dyskinesis. Methods: 143 volunteers were initially evaluated and 
only 52 individuals were included following the inclusion and exclusion criteria of 
the present study, divided into two groups: without scapular dyskinesis (n = 19) 
and with scapular dyskinesis (n = 33). Scapular dyskinesis was evaluated using 
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the Scapular Dyskinesis Test and the flexion range of motion, extension, lateral 
flexion of the cervical and thoracolumbar spine and rotation of the cervical spine 
were evaluated with a digital inclinometer. For all variables, the comparison 
between the groups was used by one-way analysis of variance (ANOVA), 
considering p≤0.05. Results: There was no difference (p> 0.05) between the 
groups for any of the variables. Conclusion: The range of motion of the cervical 
and thoracolumbar spine is not different between individuals with or without 
scapular dyskinesis. 

 
Keywords: Key-words: scapula; amplitude; movement; shoulder; trunk; neck. 
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TÍTULO: DESCREVENDO A IDENTIFICAÇÃO DAS CRIANÇAS COM 

SÍNDROME CONGÊNITA PELO ZIKA VÍRUS 

Resumo 

Com a chegada do vírus Zika ao Brasil surgiu, em 2015, o aumento anormal de 
crianças com microcefalia. A microcefalia consiste na anomalia congênita no 
Perímetro Cefálico da criança ao nascer podendo ocasionar comprometimento 
cognitivo e motor. O Ministério de Saúde brasileiro reportou a confirmação de 
2366 casos de microcefalia e/ou alterações do Sistema Nervoso Central 
relacionados à infecção congênita pelo Zika vírus de novembro de 2015 a 
dezembro de 2016. Em 2016 observou-se que a transmissão vertical do vírus 
causava outras malformações e anormalidades além da microcefalia, dando 
origem à denominação de Síndrome Congênita pelo Zika vírus. Baseado nisso 
e na agenda 2030 proposta pela ONU este trabalho visa descrever a 
identificação da Síndrome Congênita pelo Zika vírus para um diagnóstico 
precoce e melhoria da qualidade de vida dessas crianças afetadas. 
 
Palavras-chave: Zika vírus; Síndrome Congênita pelo Zika vírus; Microcefalia 

TITLE: DESCRIBING IDENTIFICATION OF CHILDREN WITH CONGENITAL 

SYNDROME BY ZIKA VIRUSES 

Abstract 

 
With the arrival of Zika virus in Brazil came, in 2015, the abnormal increase of 
children with microcephaly. Microcephaly consists of a congenital anomaly in the 
cephalic perimeter of the child at birth and may cause cognitive and motor 
impairment. The Brazilian Ministry of Health reported the confirmation of 2366 
cases of microcephaly and / or central nervous system alterations related to 
congenital Zika virus infection from November 2015 to December 2016. In 2016 
it was observed that vertical transmission of the virus caused other malformations 
and abnormalities beyond microcephaly, giving rise to the name of Congenital 
Syndrome by Zika virus. Based on this and on the 2030 agenda proposed by the 
UN this paper aims to describe the identification of congenital syndrome by Zika 
virus for an early diagnosis and improvement of the quality of life of these affected 
children. 
 
Keywords: Zika virus; Congenital Zika virus syndrome; Microcephaly 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 919 

 

CÓDIGO: SB1018 

AUTOR: KEDMA VALNICE FREIRE OLIVIEIRA 

ORIENTADOR: NICOLE LEITE GALVAO COELHO 

 

 

TÍTULO: Análise do cortisol salivar como biomarcador de diagnóstico para 

Depressão Maior. 

Resumo 

O Transtorno Depressivo Maior (TDM) é a desordem de maior prevalência, 
mundialmente, dentre os transtornos depressivos e considerada uma das 
principais causas de piora da qualidade de vida. No campo das neurociências, 
busca-se investigar indicadores de depressão que transponham as entrevistas e 
observações clínicas para efeito de diagnóstico. Especificamente na depressão, 
estudos apontam o cortisol como o mais importante biomarcador, na atualidade, 
para o auxílio do diagnóstico e acompanhamento de resposta ao tratamento. O 
presente trabalho buscou, portanto, analisar a resposta do cortisol salivar ao 
despertar em pacientes com depressão refratária, leve e moderada e em um 
grupo controle, de voluntários saudáveis. O estudo consistiu, pois, em um caso-
controle com uma amostra populacional de 114 voluntários, de ambos os sexos, 
sendo 58 pertencentes ao grupo caso. Nos resultados, os pacientes com 
depressão maior refratária obtiveram menor resposta do cortisol salivar ao 
despertar (CAR) em relação aos do grupo controle. Além disso, pacientes com 
depressão maior de grau leve e moderado apresentaram maiores CAR quando 
comparado com os pacientes com depressão maior refratária e controle. As 
alterações encontradas estão de acordo com a literatura já existente, 
comprovando que este hormônio apresenta potencialidade como biomarcador 
no diagnóstico. 
 
Palavras-chave: cortisol.biomarcador.depressão 

TITLE: Analysis of salivary cortisol as a diagnostic biomarker for Major 

Depression. 

Abstract 

Major Depressive Disorder (MDD) is the most prevalent disorder worldwide, 
among depressive disorders and considered one of the main causes of 
worsening quality of life. In the field of neuroscience, we seek to investigate 
indicators of depression that transpose the interviews and clinical observations 
for diagnostic purposes. Specifically in depression, studies point to cortisol as the 
most important biomarker today to aid diagnosis and follow-up treatment 
response. Therefore, the present study aimed to analyze the response of salivary 
cortisol on awakening in patients with refractory mild and moderate depression 
and in a control group of healthy volunteers. Therefore, the study consisted of a 
control case with a population sample of 114 male and female volunteers, 58 
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belonging to the case group. In the results, patients with refractory major 
depression had a lower response to awakening salivary cortisol (CAR) compared 
to the control group. In addition, patients with mild and moderate major 
depression had higher CAR compared with patients with refractory and control 
major depression. The alterations found are in accordance with the existing 
literature, proving that this hormone has potential as a biomarker in the diagnosis. 
 
Keywords: cortisol.biomarker.depression 
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TÍTULO: Desenvolvimento e avaliação da usabilidade de software de coleta, 

armazenamento e análise automática de indicadores de qualidade da atenção 

ao parto - Versão II do software 

Resumo 

Utilizando as linguagens JavaScript (front-end) e Java (back-end) em conjunto 
com as frameworks React (no JavaScript) e Spring Boot (no Java) e o banco de 
dados Postgres e o Firebase para autenticação de usuário, gerou se um software 
responsável por auxiliar a coleta de dados dos prontuários dos partos e 
responsável também por gerar relatórios referentes a esses dados. 
 
Palavras-chave: parto, saúde da mulher, java, javascript, react, sping boot 

TITLE: Development and evaluation of a strategy to improve the quality of 

maternal and child care through the OMS Safe Birth Checklist 

Abstract 

Using the JavaScript (front end) and Java (backend) languages herewitn the 
React (in JavaScript) and Spring Boot (in Java) frameworks and the Postgres 
database for collected data and Firebase for user authentication, it was generated 
a software responsible for assisting the data collect of birth medical records and 
also responsible for generating reports regarding this data. 
 
Keywords: birth, women's health, java, javascript, react, spring boot 
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TÍTULO: Caracterização do padrão temporal na dinâmica cerebral e seu papel 

na regulação do sono: Uma análise com injeção de Haloperidol e Alpha-MT. 

Resumo 

Distúrbios de neurotransmissão dopaminérgica, como esquizofrenia, Mal de 
Parkinson e o transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, constituem 
doenças cuja biologia, diagnóstico e tratamento não foram completamente 
elucidados possuindo lacunas a serem explicadas pela neurociência. Por essa 
razão, este projeto se dedica a estudar e compreender a metodologia de 
comunicação neural entre diferentes regiões através da análise de 
sincronizações e dessincronizações de fases dos neurônios do hipocampo, 
córtex sensorial e motor. Nesse sentido, ao caracterizar ambos os perfis – 
controle e experimental – poderemos desenvolver através dessa análise 
estatística, baseada no método do mapa de primeiro retorno, ferramentas 
diagnósticas que venham a auxiliar a melhora na qualidade de vida dos 
pacientes acometidos por essas doenças. 
 
Palavras-chave: Haloperidol ; alfa-metiltriptamina ; dopamina; dinâmica; cérebro. 

TITLE: Characterization of temporal pattern in brain dynamics and its role in the 

regulation of Haloperidol and alpha-methyltryptamine Injection 

Abstract 

Dopaminergic neurotransmission disorders, such as schizophrenia, Parkinson's 
disease, and attention deficit hyperactivity disorder, are diseases whose biology, 
diagnosis, and treatment have not been fully elucidated with gaps to be explained 
by neuroscience. For this reason, this project is dedicated to study and 
understand the methodology of neural communication between different regions 
through the analysis of phase synchronization and desynchronization of 
hippocampal, sensory and motor neurons. In this sense, by characterizing both 
the control and experimental profiles, we will be able to develop, through 
statistical analysis, based on the first return map method, diagnostic tools that will 
help improve the quality of life of patients affected by these diseases. 
 
Keywords: Haloperidol; alpha-methyltryptamine; dopamine; dynamics; brain. 
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TÍTULO: ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DE IST/HIV ENTRE ESCOLARES 

Resumo 

No Brasil, o número de infecções sexualmente transmissíveis vem tomando 
grandes proporções, sendo os jovens os principais acometidos. O crescimento 
destes casos é observado em diversas esferas sociais, sendo mais crítico em 
regiões onde o acesso aos recursos governamentais como saúde, educação e 
assistência social é precário. Desta forma, o estudo objetivou analisar a 
incidência de Infecções Sexualmente Transmissíveis registradas na secretaria 
de saúde municipal de Santa Cruz-RN e verificar a percepção de estudantes do 
ensino médio acerca dessa temática. Trata-se de um estudo exploratório através 
da análise de dados da secretaria municipal de saúde e entrevistas de 
estudantes do ensino médio da cidade de Santa Cruz-RN, através da aplicação 
de questionários previamente estruturado no modelo escala de likert. 
Participaram da pesquisa 196 adolescentes, dos quais 116 eram do sexo 
feminino (59,2%) e 80 do sexo masculino (40,8%). Foram produzidos resumos, 
relatos de experiência e artigos para publicação e submissão em congressos. 
Para tanto, conclui-se que com o estudo foi possível compreender os fatores 
associados aos riscos de exposição às ISTs, sendo necessária a inserção de 
atividades de educação em saúde no âmbito escolar como forma de ampliar o 
conhecimento e reduzir a vulnerabilidade a infecções sexualmente 
trsnsmissíveis. 
 
Palavras-chave: Infecções Sexualmente Transmissíveis, adolescência, 

estudantes 

TITLE: STI / HIV PERCEPTION ANALYSIS AMONG SCHOOLS IN SANTA 

CRUZ-RN 

Abstract 

In Brazil, the number of sexually transmitted infections has been taking great 
proportions, with young people being the main ones affected. The growth of these 
cases is observed in several social spheres, being more critical in regions where 
access to government resources such as health, education and social assistance 
is precarious. Thus, the study aimed to analyze the incidence of Sexually 
Transmitted Infections registered at the municipal health department of Santa 
Cruz-RN and to verify the perception of high school students about this theme. 
This is an exploratory study through data analysis of the municipal health 
department and interviews of high school students from the city of Santa Cruz-
RN, through the application of previously structured questionnaires in the likert 
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scale model. A total of 196 adolescents participated in the research, of which 116 
were female (59.2%) and 80 male (40.8%). Abstracts, experience reports and 
articles for publication and congress presentation were produced. To this end, it 
is concluded that with the study it was possible to understand the factors 
associated with the risks of exposure to STIs, it is necessary to insert health 
education activities in the school environment, as a means of increasing 
knowledge and reducing vulnerability to sexually transmitted infections. 
 
Keywords: Sexually Transmitted Infections, adolescence, students. 
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TÍTULO: Uso de tanino de Acácia mangium em pó sobre a eclosão de ovos e 

sobrevivência de alevinos de Betta splendens 

Resumo 

 

Um dos problemas mais comuns na produção do peixe Betta splendens é a 
ocorrência de doenças e enfermidades, no qual a alta taxa de mortalidade na 
espécie ocorre durante a eclosão dos ovos. Alguns estudos relatam o uso da 
folha de castanhola (Terminalia catappa) na eliminação de fungos que os 
acometem e acredita-se que os taninos presentes nesta espécie, seja o 
responsável. O Tanino é uma substância fenólica que pode ser encontrado em 
todas as partes da planta. Diante disso, o presente estudo tem como objetivo, 
extrair, quantificar e analisar a ação dos taninos da Acacia mangium, sobre a 
eclosão dos ovos de Betta splendens. Foi realizado um processo de extração 
utilizando a casca da Acacia mangium, para a obtenção do tanino, no qual foi 
posteriormente concentrado, quantificado e posto para secar, com o intuito de 
obter o produto em pó. Foram utilizados 5 aquários por tratamento, em cada 
aquário foram postos 200mL de água e 10 ovos, resultantes da fecundação de 
casais de betas, com os tratamentos T0: água, T1: 0,05g do TV, T2: 0,10g do 
TV, T3: 0,15g do TV e o T4: 0,20g do TV. Como resultado, foi identificado que 
nas concentrações testadas o tratamento não apresentou um potencial favorável 
para a eclosão de ovos de Betta splendens. 

 
 
Palavras-chave: substâncias tânicas, Peixe, Reprodução 

TITLE: Use of Acacia mangium tannin powder on egg hatching and survival of 

fingerlings from Betta splendens 

Abstract 
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One of the most common problems in fingerling is the occurrence of diseases 
and illnesses, in which the high mortality rate in the species occurs during 
hatching of eggs. Some studies report the use of the leaf of castanets (Terminalia 
catappa) in the elimination of fungi that affect eggs, and it is believed that the 
tannins present in this species are responsible. Vegetable tannin (VT) is a 
phenolic substance that can be found in all parts of the plant. Therefore, this study 
aims to extract, quantify and analyze the action of tannins of Acacia mangium on 
the survival of fingerlings of Betta splendens. An extraction process was 
performed using the Acacia mangium bark to obtain the TV, which was later 
concentrated, quantified and dried to obtain the powdered product. In each 
aquarium were used 10 eggs, resulting from the fertilization of couples of betas, 
with the treatments T0: water, T1: 0.05g of TV, T2: 0.10g of TV, T3: 0.15g of TV 
and T4: 0.20g of TV, with five repetitions per treatment. As a result, it was found 
that at the tested concentrations the treatment did not have a favorable potential 
for hatching of Betta splendens eggs. 

 
 
Keywords: Tannic substances, Fish, Reproduction 
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TÍTULO: Valoração da Qualidade Ambiental do habitat de Espécies de Lagartos 

saxícolas, autóctones do Semiárido brasileiro 

Resumo 

A região semiárida brasileira, particularmente a Caatinga, apresenta rica 
biodiversidade e alto número de endemismos, embora historicamente julgada 
como pobre, devido ao clima seco e vegetação decídua. É vulnerável às 
condições de escassez hídrica, somadas a contaminação ambiental tanto de 
origem antrópica quanto de origem natural, com ênfase na radiação natural. Esta 
pode apresentar potencial tóxico e capacidade de bioacumulação em diversos 
níveis tróficos. Para o entendimento do risco ambiental ao qual as populações 
encontram-se expostas, o biomonitoramento é indispensável para avaliar o 
cenário de risco toxicológico e, nessa perspectiva, os répteis, especialmente os 
lagartos, são os mais comuns nestes ambientes extremos. Para este estudo, 
utilizou-se a espécie de lagarto, Tropidurus semitaeniatus, que é saxícola e 
endêmica da Caatinga. Alguns espécimes foram coletados e analisadas as 
alterações nucleares que poderiam ter sido causadas pela radiação natural nas 
áreas: Estação Ecológica do Seridó (ESEC), uma Unidade de Conservação; 
Lajes Pintadas, município onde foi constatado um alto índice de câncer por 
habitante; e a Mina Brejuí, exposta a atividades de extração de scheelita. Em 
cada ponto de coleta foram retiradas amostras de solo, água e de radiação. A 
concentração de U, Th e K registrados estão dentro dos valores médios para a 
crosta terrestre, mas há diferenças significativas entre as localidades que 
abrigam a espécie, com concentrações maiores na ESEC Seridó. 
 
Palavras-chave: Caatinga; Tropidurus; Biomonitoramento; Radiação. 

TITLE: VALUATION OF ENVIRONMENTAL QUALITY OF HABITAT OF 

SAXYCLE LIZARD SPECIES, ENDEMIC TO BRAZILIAN SEMIARID 

Abstract 

The Brazilian semiarid region, particularly Caatinga, has rich biodiversity and a 
high number of endemics, although historically judged to be poor due to the dry 
climate and deciduous vegetation. It is vulnerable to water scarcity conditions, in 
addition to environmental contamination from both anthropic and natural sources, 
with an emphasis on natural radiation. It may have toxic potential and 
bioaccumulation capacity at various trophic levels. To understand the 
environmental risk to which populations are exposed, biomonitoring is 
indispensable for assessing the toxicological risk scenario and, in this 
perspective, reptiles, especially lizards, are the most common in these extreme 
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environments. For this study we used the lizard species, Tropidurus 
semitaeniatus, which is endemic to Caatinga. Some specimens were collected 
and analyzed for nuclear changes that could have been caused by natural 
radiation in the areas: Seridó Ecological Station (ESEC), a Conservation Unit; 
Lajes Pintadas, municipality where a high rate of cancer per inhabitant was found; 
and the Brejuí Mine, exposed to scheelite extraction activities. At each collection 
point, soil, water and radiation samples were taken. The concentrations of U, Th 
and K recorded are within the average values for the earth's crust, but there are 
significant differences between the locations housing the species, with higher 
concentrations in ESEC Seridó. 
 
Keywords: 49/5000Caatinga; Tropidurus; Biomonitoring; Radiation. 
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TÍTULO: Influência de diferentes tipos de óleos vegetais e farinhas na 

microestrutura de empanados 

Resumo 

O estudo verificou a influência de diferentes revestimentos na microestrutura da 
crosta de bifes de alcatra bovina empanados e fritos em diferentes óleos 
vegetais. Os bifes (≈120g) foram empanados em farinha de milho flocada, flocão 
de milho, aveia em flocos finos, farinha de rosca, farinha de trigo, gergelim, 
linhaça e, farinha de linhaça marrom; e submetidos à fritura leve em óleo de soja 
e óleo de milho. As farinhas foram analisadas quanto à granulometria (2 mm a 
<63 µm). Dos bifes controle (frito sem empanar) e empanados, foram retiradas 
sessões transversais para coloração, utilizando Hematoxilina/Eosina (HE) para 
visualização no microscópio óptico (10x/0.25 e 20x/0.40). Os resultados da 
granulometria apresentaram a seguinte classificação: gergelim, linhaça, aveia e 
flocão como de grânulos grossos; a farinha de linhaça e a de milho flocada como 
de grânulos médios e; a farinha de trigo e de rosca como finas. Os resultados 
foram coerentes com estudo anterior, mostrando maior presença de espaços 
vazios entre as fibras dos empanados em farinhas finas, devido a maior 
penetração de óleo. Enquanto que, nos empanados com sementes, a presença 
de espaços vazios estava relacionada a maior perda de umidade. Observou-se 
que, os empanados em farinha de linhaça apresentaram menos espaços vazios, 
devido à presença de lignina, diminuindo a absorção de óleo. No entanto, 
levando a maior retenção de umidade no produto final, diferentemente das 
sementes, indicando melhor perfil sensorial. 
 
Palavras-chave: Óleos vegetais. Carne vermelha. Revestimento. Microscopia 

Óptica. 

TITLE: Influence of different types of vegetable oils and flours on breaded 

microstructure 

Abstract 

The study verified the influence of different coatings on the microstructure of the 
crust of breaded and fried beef rump steaks in various vegetable oils. The steaks 
(≈120g) were breaded in flaked cornmeal, cornmeal, fine flaked oatmeal, 
breadcrumbs, wheat flour, sesame, flaxseed, and brown flaxseed flour; and 
subjected to light frying in soybean oil and corn oil. Flours were analyzed for 
particle size (2 mm <63 µm). From the control steaks (fried without breading) and 
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breaded, transverse sessions were removed for staining, using 
Hematoxylin/Eosin (HE) for viewing under the optical microscope. The results of 
the granulometry presented the following classification: sesame, flaxseed, oats, 
and flake as coarse granules; flaxseed flour and flocked corn as of medium 
granules and; wheat flour and breadcrumbs as thin. The results showed 
consistency with the previous study, showing a more significant presence of 
empty spaces between the fibers of breaded in fine flour, due to the greater oil 
penetration. While in seeds breaded, the presence of empty spaces was related 
to more significant moisture loss during frying. It was also observed that the 
breaded in flaxseed meal have less empty spaces between cells due to the 
presence of lignin, decreasing oil absorption. However, leading to higher moisture 
retention in the final product, unlike seeds, indicating better sensory profile. 
 
Keywords: Vegetable oils. Red meat. Coating. Optical Microscopy. 
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TÍTULO: Composição florística de uma Floresta Tropical Sazonalmente Seca no 

Nordeste do Brasil 

Resumo 

As Florestas Tropicais Sazonalmente Secas (FTSS) distribuem-se, com maior 
frequência, no bioma Cerrado, mas fragmentos também podem ser encontrados 
na Caatinga e em áreas de transição do bioma. As ameaças às FTSS - 
decorrentes da implantação de agricultura, silvicultura e pastagens - que 
reduzem sua ocorrência, têm comprometido a conservação da sua 
biodiversidade. Nessa perspectiva, estudos se fazem necessários para que haja 
o reconhecimento da biodiversidade nessas áreas de vegetação, possibilitando 
a elaboração de ações conservacionistas. Diante disso, o presente estudo teve 
como objetivo a avaliação da composição florística de um trecho de vegetação 
lenhosa em um remanescente de FTSS, denominado Mata do Olho D'água, 
localizada no município de Macaíba – RN. O estudo contou com 19 expedições 
para coleta das espécies, realizadas em um período de 11 meses. No 
levantamento florístico da Mata do Olho d’Água foram identificadas 104 
espécies, agrupadas em 48 famílias. A Mata do Olho d’Água expõe uma elevada 
biodiversidade, principalmente, pela riqueza de espécies. 
 
Palavras-chave: Caatinga,Mata Atlântica,mata seca 

TITLE: Floristic Composition of a Seasonally Dry Tropical Forest in Northeastern 

Brazil 

Abstract 

 

Seasonally Dry Tropical Forests (SDTF) are most commonly found in the Cerrado 
biome, but fragments can also be found in the Caatinga and in biome transition 
areas. The threats to SDTF - resulting from the implementation of agriculture, 
forestry and pastures - that reduce its occurrence, have compromised the 
conservation of its biodiversity. In this perspective, studies are necessary to 
recognize biodiversity in these vegetation areas, enabling the elaboration of 
conservation actions. Therefore, this study aimed to evaluate the floristic 
composition of a stretch of woody vegetation in a remnant of SDTF, called Olho 
D'água Forest, located in Macaíba - RN. The study included 19 expeditions to 
collect the species, carried out over a period of 11 months. In the floristic survey 
of Olho d´Água Forest 104 species were identified, grouped in 48 families. The 
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Olho d´Água Forest exhibits a high biodiversity, mainly due to the species 
richness. 

 
 
Keywords: Caatinga,Mata Atlântica,dry forest 
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TÍTULO: Avaliação Clínica dos Parâmetros de Higiene Oral Antes e Após 

Reabilitação dos Dentes submetidos a Cirurgia Periodontal 

Resumo 

A preservação de um periodonto saudável é fundamental para o sucesso de um 
dente reabilitado. Alguns tratamentos restauradores necessitam de uma cirurgia 
com finalidade de aumento de coroa clínica. Objetivo: avaliar o impacto da 
cirurgia de aumento de coroa clínica nos parâmetros de higiene oral dos dentes 
tratados e adjacentes antes e após a reabilitação. Metodologia: ensaio clínico 
controlado randomizado cujos os pacientes foram examinados antes do 
procedimento cirúrgico de aumento de coroa e após o tratamento reabilitador, 
em que foram avaliados parâmetros clínicos periodontais de higiene oral iniciais 
e em período de até 6 meses após a reabilitação. Resultados: 23 pacientes 
completaram o estudo. 27 coroas já foram instaladas. Desse total, apenas 12 
(44,44%) foram submetidas a cirurgia periodontal. Ao realizar a análise 
comparativa pelo teste de Friedman entre o baseline, 1 mês de cimentação e 6 
meses após, foi possível verificar que não houve mudanças significativas no IPV 
nem ISG da região dos dentes tratados nem nos adjacentes a estes em nenhum 
período de tempo analisado. Entretanto, a análise permitiu mostrar que existe 
efeito do tempo sobre a melhoria da condição de higiene geral (IPV total) dos 
pacientes. O pós-teste de Wilcoxon mostrou que o período de 1 mês difere 
significativamente quando comparado aos demais tempos. Conclusão: o padrão 
de higiene oral dos pacientes pode mudar, em decorrência da menor quantidade 
de biofilme observado, sobretudo, após 1 mês. 
 
Palavras-chave: Periodontia; Aumento da coroa clínica; Reabilitação bucal. 

TITLE: Clinical Evaluation of Oral Hygiene Parameters Before and After 

Rehabilitation of Teeth undergoing Periodontal Surgery 

Abstract 

Preserving a healthy periodontium is critical to the success of a rehabilitated 
tooth. Some restorative treatments require crown lengthening. Objective: To 
evaluate the impact of crown lengthening surgery on oral hygiene parameters of 
treated and adjacent teeth before and after rehabilitation. Methods: Randomized 
controlled clinical trial whose patients were examined before the crown 
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lengthening procedure and after rehabilitation treatment, in which initial 
periodontal clinical parameters of oral hygiene and up to 6 months after 
rehabilitation were evaluated. Results: 23 patients completed the study. 27 
crowns have already been installed. Of this total, only 12 (44.44%) underwent 
periodontal surgery. By comparing the Friedman test between baseline, 1 month 
of cementation and 6 months after, it was possible to verify that there were no 
significant changes in the PI or GI in the region of the treated teeth or in the 
adjacent ones in any time period analyzed. However, the analysis showed that 
there is an effect of time on the improvement of patients' general hygiene 
condition (total PI). The Wilcoxon posttest showed that the 1-month period differs 
significantly compared to the other times. Conclusion: the patients' oral hygiene 
pattern may change, due to the lower amount of biofilm observed, especially after 
1 month. 
 
Keywords: Periodontics; Crown lengthening; Mouth Rehabilitation. 
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TÍTULO: ANÁLISE DO PADRÃO DE EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DA 

PROTEÍNA DE REPARO DO DNA APE-1 EM AMELOBLASTOMAS E 

CERATOCISTOS ODONTOGÊNICOS 

Resumo 

As lesões odontogênicas epiteliais benignas apresentam comportamento 
biológico heterogêneo e patogênese ainda não totalmente esclarecida. As vias 
de reparo do ácido desoxirribonucleico (DNA) atuam em tipos específicos de 
danos ao material genético, realizando o reparo e regulando diversos processos 
celulares. Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo avaliar 
retrospectivamente os casos de Ceratocisto Odontogênico e Ameloblastoma 
diagnosticados no Serviço de Anatomia Patológica do Departamento de 
Odontologia da UFRN, além disso, avaliar a imunoexpressão da proteína APE-
1 em ambas as lesões (Ameloblastoma = 30 casos; Ceratocisto odontogênico = 
30 casos). O estudo contou com 236 casos analisados através de dados clínico-
radiográficos e histopatológicos, sendo 97 casos de ceratocisto odontogênico e 
139 de ameloblastoma, frequentemente sendo diagnosticados em pacientes 
jovens, sendo a região anatômica de maior acometimento a mandíbula, 
comumente evidenciando um crescimento assintomático, corroborando a 
literatura. Na análise da expressão de APE-1 nos ameloblastomas revelou uma 
maior imunoexpressão dessas proteínas na camada periférica e nas áreas 
sólidas. Todos os ceratocistos odontogênicos revelaram imunoexpressão 
nuclear APE-1 no revestimento epitelial e 29 casos de ameloblastoma (96,66%) 
exibiram expressão nuclear desta proteína no componente epitelial. Sugerindo, 
assim, potencial envolvimento da proteína APE-1 na patogênese das lesões 
odontogênicas epiteliais benignas. 
 
Palavras-chave: Ameloblastoma, Ceratocisto odontogênico, Reparo do DNA. 

TITLE: ANALYSIS OF THE PATTERN OF IMMUNO-HISTOKYMIC 

EXPRESSION OF APE-1 DNA REPAIR PROTEIN IN ODONTOGENIC 

AMELLBLASTOMES AND ODONTOGENIC KETATOCYSTS 

Abstract 

The benign epithelial odontogenic lesions present heterogeneous biological 
behavior and pathogenesis not fully understood. The repair pathways of 
deoxyribonucleic acid (DNA) act on specific types of damage to the genetic 
material, performing the repair and regulating various cellular processes. The aim 
of this study was to evaluate retrospectively the cases of Odontogenic Keratocyst 
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and Ameloblastoma diagnosed in the Service of Pathological Anatomy of the 
Department of Dentistry of UFRN, in addition, the immunoexpression of the APE-
1 protein in both odontogenic lesions (Ameloblastoma = 30 cases; odontogenic 
keratocyst = 30 cases). The study consisted of 236 cases analyzed through 
clinical-radiographic and histopathological data, 97 cases of odontogenic 
keratocyst and ameloblastoma, 139 being frequently diagnosed in young 
patients. The anatomical region was the most affected by the mandible, usually 
showing an asymptomatic growth, corroborating the literature. In the analysis of 
APE-1 expression in ameloblastomas revealed a greater immunoexpression of 
these proteins in the peripheral layer and in the solid areas. All odontogenic 
keratocysts revealed APE-1 nuclear immunoexpression in the epithelial lining 
and 29 cases of ameloblastoma (96.66%) exhibited nuclear expression of this 
protein in the epithelial component. Thus, the potential involvement of the APE-1 
protein in the pathogenesis of benign epithelial odontogenic lesions is suggested. 
 
Keywords: Ameloblastoma, Odontogenic keratocyst, DNA repair. 
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TÍTULO: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE DISPERSÕES SÓLIDAS COM 

ÁCIDO FERÚLICO 

Resumo 

Ácido ferúlico ou ácido 4-hidroxi-3-metoxicinâmico (AF) é um antioxidante 
fenólico encontrado em altas concentrações em plantas, como no farelo de arroz 
e de milho. Possui atividades importantes já descritas e reconhecidas na 
literatura. Porém, sua aplicação terapêutica é limitada devido a baixa 
solubilidade aquosa e pela instabilidade da molécula, que pode decompor-se em 
produtos inativos pela fotoxidação, este problema pode ser solucionado através 
da obtenção de dispersões sólidas, por meio do uso de polímeros que 
geralmente melhoram a solubilidade e promovem aumento na taxa de 
dissolução. Para obtenção das dispersões sólidas (DS), foi realizado uma curva 
de solubilidade com os polímeros e posteriormente utilizou-se os métodos de 
malaxagem e rotaevaporação. Utilizou-se para caracterização físico química das 
DS as técnicas de DRX, DSC, TG, MEV, FTIR, como também se efetuou a 
quantificação dessas. Os resultados demonstraram que o Soluplus® apresentou 
melhor solubilidade, assim como, as análises físico-químicas expõem que há 
uma interação do AF com o Soluplus® que promove um processo de 
amorfização, mas sem perder a identidade do AF, sendo verificado pela 
diminuição das reflexões cristalinas no difratograma e desaparecimento do pico 
de fusão nas curvas do DSC, como também, uma proteção do fármaco analisado 
nas curvas do TG as quais apresentam uma menor degradação para as 
dispersões sólidas. Ademais, no que diz respeito a quantificação tem-se 5,64 
mg/ 10mg de malaxado e 4,91 
 
Palavras-chave: Ácido ferúlico, Dispersão Sólida, Soluplus® 

TITLE: Characterization of Ferulic Acid solid dispersion 

Abstract 

Ferulic acid or 4-hydroxy-3-metoxicinamic acid (AF) is a phenolic antioxidant 
found in high concentrations in plants, such as rice bran and maize. It has 
important activities already described and recognized in the literature. However, 
its therapeutic application is limited due to low aqueous solubility and the 
instability of the molecule, which may decompose in inactive products by 
photoxiidation, this problem can be solved by obtaining solid dispersions, by 
means of use of polymers that generally improve solubility and promote increased 
dissolution rate. To obtain solid dispersions (DS), a solubility curve was 
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performed with the polymers and the methods of Malaxing and Rotaevaporation 
were subsequently used. The techniques of DRX, DSC, TG, SEM, FTIR, as well 
as the quantification of these, were used for chemical physical characterization 
of DS. The results showed that Soluplus® presented better solubility, as well as 
the physicochemical analyses expose that there is an interaction of PA with 
Soluplus® that promotes a process of amorphization, but without losing the 
identity of AF, being verified by Reduction of crystalline reflections in the 
Diffractogram and disappearance of the peak fusion in the DSC curves, as well 
as a protection of the drug analyzed in the TG curves, which present a lower 
degradation for solid dispersions. Furthermore, with regard to quantification, 5.64 
mg/10mg of malaxate and 4.91 mg/10 mg of rotaevaporated have been reported. 
Therefore, it is con 
 
Keywords: Ferulic Acid, Solid Dispertion, Soloplus® 
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TÍTULO: Avaliação da utilização de biofilmes comestíveis na conservação de 

frutos 

Resumo 

As perdas significativas na produção e pós-colheita de frutos e hortaliças 
favorece o uso de revestimentos comestíveis biodegradáveis que preservam a 
qualidade desses produtos. Objetivou-se avaliar o efeito de biofilmes 
comestíveis à base de quitosana e argilomineral na conservação do melão 
minimamente processado, armazenado sob refrigeração. Foram realizadas 
análises microbiológica e física dos frutos em períodos distintos de 
armazenamento, com dois grupos de amostras de melão, controle (sem 
revestimento–MMP-C) e tratamento (revestido com quitosana 1,5% e bentonita–
MMP-R). As amostras apresentaram crescimento elevado de mesófilos desde o 
primeiro dia, provavelmente devido a falhas no processamento do fruto, nos 
MMP-C permaneceu constante até D3, com aumento significativo no D5 até o 
final do armazenamento. Em MMP-R houve crescimento significativo a partir do 
D3, mantendo-se até D5, com novo aumento significativo no D7, porém com 
crescimento sempre menor que o controle mostrando a capacidade do 
revestimento controlar a multiplicação microbiológica. Houve uma diminuição 
significativa da firmeza na amostra MMP-C a partir do D3. Nos frutos MMP-R a 
firmeza foi menor que MMP-C no início, mas a partir do D3 aumentou e se 
manteve até o final do armazenamento. O biofilme à base de quitosana e 
bentonita foi eficaz na conservação do melão minimamente processado. Porém, 
é necessário revisão do fluxograma de processamento mínimo do melão com o 
intuito de garantir a segurança do produto. 
 
Palavras-chave: revestimento, quitosana, argilominerais, melão, minimamente 

processado 

TITLE: EVALUATION OF THE USE OF EDIBLE FRUIT CONSERVATION 

Abstract 

The significant losses in fruit and vegetable production and postharvest favors 
the use of biodegradable edible coatings that preserve the quality of these 
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products. The objective of this study was to evaluate the effect of edible biofilms 
based on chitosan and clay minerals on the conservation of minimally processed 
melons stored under refrigeration. Microbiological and physical analysis of the 
fruits were performed in different storage periods, with two groups of melon 
samples, control (uncoated – MMP-C) and treatment (coated with 1.5% chitosan 
and bentonite – MMP-R). Samples showed high growth of mesophiles from day 
one, probably due to fruit processing failures, in MMP-C remained constant until 
D3, with significant increase in D5 until the end of storage. In MMP-R there was 
significant growth from D3, remaining until D5, with a significant new increase in 
D7, but with growth always smaller than the control showing the ability of the 
coating to control microbiological multiplication. There was a significant decrease 
in firmness in the MMP-C sample from D3. In MMP-R fruits the firmness was 
lower than MMP-C at the beginning, but from D3 it increased and remained until 
the end of storage. Chitosan and bentonite based biofilm was effective in 
conserving the minimally processed melon. However, it is necessary to review 
the minimum melon processing flowchart in order to ensure product safety. 
 
Keywords: coating, chitosan, clay minerals, melon, minimally processed. 
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TÍTULO: Avaliação do efeito antidepressivo do extrato livre e nanoencapsulado 

de Passiflora edulis forma flavicarpa 

Resumo 

 

Espécies do gênero Passiflora possuem capacidade de produzir uma grande 
diversidade de flavonoides neuroativos. No entanto, a barreira hematoencefálica 
limita a resposta neurofarmacológica in vivo destes compostos. Neste estudo, 
nanopartículas catiônicas foram projetadas para explorar suas propriedades 
como um novo nanocarreador capaz de melhorar a atividade antidepressiva do 
extrato seco padronizado das folhas de Passiflora edulis fo. flavicarpa. 
Formulações produzidas usando o polimetilmetacrilato como matriz polimérica 
têm suas propriedades físico-químicas cuidadosamente monitoradas. Os efeitos 
antidepressivos da administração aguda do extrato de P. edulis (50 e 100 mg/kg) 
e de nanopartículas carregadas de extrato (5 mg/kg) foram apresentados em 
camundongos expostos ao teste de nado forçado, e revelaram que a formulação 
aumentou em 10 vezes a potência em comparação com o extrato livre, 
demonstrando que as nanopartículas catiônicas projetadas foram capazes de 
melhorar a eficácia de P. edulis no sistema nervoso central. 

 
 
Palavras-chave: antidepressivo. Passiflora. nanopartículas. fitoterápico 

TITLE: Evaluation of antidepressant effect of free and nanoencapsulated extract 

of Passiflora edulis form flavicarpa 

Abstract 

Species of the Passiflora genus have ability to produce a variety of neuroactive 
flavonoids. However, the blood brain barrier limits the in vivo 
neuropharmacological response of these compounds. In this study, cationic 
nanoparticles were design to explore their properties as a novel nanocarrier 
capable to improve the antidepressant activity of the standardized dry extract of 
Passiflora edulis fo. flavicarpa leaves. The antidepressant effects of the acute 
administration of P. edulis extract (50 and 100 mg/kg), and extract-loaded 
nanoparticles (5 mg/kg), were showed in mice exposed to the forced swimming 
test, and revealed that formulation increased at 10-fold the potency compared to 
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free extract, demonstrating that the designed cationic nanoparticles were able to 
improve the P. edulis efficacy in the central nervous system. 
 
Keywords: antidepressant. Passiflora. Nanoparticles. herbal medicine 
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TÍTULO: A diversidade de Clathraceae (Basidiomycota, Phallales) em áreas de 

Mata Atlântica do Rio Grande do Norte 

Resumo 

 

O trabalho em questão buscou estudar a diversidade de fungos da família 
Clathraceae em áreas remanescentes de Mata Atlântica do Rio Grande do norte 
afim de ampliar o conhecimento sobre a diversidade desses fungos no Brasil, em 
especial no Nordeste. Para tal, foram realizadas coletas em duas áreas de Mata 
Atlântica na cidade de Natal e, mediante o uso da metodologia adequada, foram 
coletadas 17 espécimes de fungos. Após analise macro e micro morfológicas 
foram descritas duas espécies da família para essa área, Abrachium floriforme e 
uma espécie pertencente ao gênero Clatrhus. A. floriforme apresentou em sua 
morfologia diferenciação de coloração entre os fungos encontrados nas duas 
áreas de coleta, sendo esse um carácter muito importante para a ecologia 
desses organismos, devendo ter estudos mais aprofundados sobre de qual 
modo isso influência na dispersão dos esporos. Já a espécie do gênero Clathrus 
apresenta uma provável nova espécie para ciência, sendo importante um estudo 
molecular para comprovação. Constatou-se que no RN há uma grande 
possibilidade de ocorrência desses fungos, sendo necessários mais esforços de 
coleta para entender melhor essa diversidade. 

 
 
Palavras-chave: Lattice-stinkhorn, Phallales, Clathraceae, Diversidade, Mata 

Atlântica 

TITLE: The Diversity of Clathraceae (Basidiomycota, Phallales) in Atlantic 

Rainforest areas of Rio Grande do Norte 

Abstract 

 

This work aimed to study the diversity of Clathraceae fungi in remnant areas of 
the Atlantic Rainforest of Rio Grande do Norte in order to increase the knowledge 
about the diversity of these fungi in Brazil, especially in northeast. To this end, 
the work were carried in two Atlantic Rainforest fragments in the city of Natal and, 
by using appropriate method, 17 fungi specimens were collected. After macro 
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and micro morphological analysis two species of the fungus family were 
described, Abrachium floriforme and one species belonging to the genus 
Clatrhus. In its morphology, A. floriforme presented differentiation of color 
between the fungi found in the two collection areas, which is a very important 
character for the ecology of these organismsn, and should have further studies 
on how this influences the dispersal of spores. The species of the genus Clathrus 
presents a probable new species for science, being important a molecular study 
to prove it. It was found that in RN there is a great possibility of occurrence of 
these fungi, requiring more collection efforts to better understand the diversity. 

 
 
Keywords: Lattice-stinkhorn, Phallales, Clathraceae, Diversity, Atlantic Rainfor 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA APTIDÃO FÍSICA DE IDOSOS PRATICANTES DE 

EXERCÍCIOS CONCORRENTES EM MEIO AQUÁTICO 

Resumo 

 

Introdução: O envelhecimento é um processo que gera um declínio significativo 
na função neuromuscular e no desempenho. Este declínio tem por característica 
a perca de massa muscular, que, por sua vez está associada à perda de força, 
ambos são fatores contribuintes na perda das capacidades funcionais presente 
em muitos idosos. Sendo assim, o treinamento concorrente, é de grande 
importância para promoção da saúde e melhoria da capacidade funcional dos 
indivíduos, tendo em vista a realização das suas atividades de vida diária. 
Metodologia: Trata-se de um estudo analítico de corte transversal, usando testes 
de preensão manual, teste de marcha estacionária, bateria de testes de aptidão 
física de idosos Sênior Fitness Test e exercícios concorrentes em meio aquático 
com idosos, com idade igual ou superior a 60 anos. Foi realizado uma coleta de 
dados no início, posteriormente a intervenção e por fim, uma coleta de dados ao 
final da intervenção para verificar o efeito do estudo. Resultados e Discussão: 
Tivemos pessoas que alteraram suas classificações tanto progredindo quanto 
regredindo em alguns testes. Houve poucas mudanças nas capacidades físicas 
dos participantes. No entanto, isso não é um dado ruim já que ocorreu a 
manutenção da forma física, minimizando assim as perdas de funcionalidade. 
Conclusão: Conclui-se que, o exercício concorrente em meio aquático é capaz 
de gerar manutenção da forma física e proporcionar melhorias nas capacidades 
físicas. 

 
 
Palavras-chave: Idosos, aptidão física, treinamento concorrente, exercício físico. 

TITLE: ASSESSMENT OF PHYSICAL FITNESS OF ELDERLY PEOPLE 

PRACTITIONERS OF EXERCISES CONCURRENT IN AQUATIC 

ENVIRONMENT 

Abstract 
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Introduction: Aging is a process that generates a significant decline in 
neuromuscular function and in performance. This decline is characterized by loss 
of muscle mass, which in turn is associated with loss of strength, both is 
contributing factors in the loss of functional capacity present in many elderly. 
Thus, concurrent training is of great importance for health promotion and 
improvement of functional capacity of individuals, in view of the performance of 
their activities of daily living. Methodology: This is a cross-sectional analytical 
study using handgrip tests, steady gait test, battery of physical fitness tests of 
elderly Senior Fitness Test and competing exercises in aquatic environment in 
elderly with age equal 60 or more. Data collection was performed at the 
beginning, then intervention, and finally, data collection at the end of the 
intervention to verify the effect of the study. Results and Discussion: We had 
people who changed their ratings so much progressing as regressing in some 
tests. There were few changes in the participants' physical abilities. However, this 
is not a bad data since the maintenance of the physical form occurred, thus 
minimizing the loss of functionality. Conclusion: It is concluded that the concurrent 
exercise in aquatic environment is able to generate maintenance of physical 
fitness and provide improvements in physical capacity. 

 
 
Keywords: Elderly, Physical aptitude, concurrent training, physical exercise. 
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TÍTULO: Geastrum (Geastraceae) em áreas de semiárido e mata atlântica na 

região nordeste do Brasil 

Resumo 

 

No filo Basidiomycota, diversas ordens de fungos foram agrupadas em um grupo 
chamado gasteroides. Os gasteroides são caracterizados pelo basidioma 
angiocárpico e a liberação passiva dos esporos. Geastrum Pers. é um dos 
gêneros mais representativos (cerca de 100 espécies) que compõem esse 
grupo, por encontrar-se em diversos ambientes de climas variados é 
considerado cosmopolita. Mesmo com uma grande distribuição geográfica, o 
conhecimento sobre a diversidade do gênero ainda é muito inicial mesmo em 
zonas tropicais. Trabalhos recentes no Nordeste mostram espécies de Geastrum 
até então desconhecidas pela ciência, o que justifica a necessidade de mais 
estudos taxonômicos voltados para o gênero, visando compreender sua 
biodiversidade. Desta forma, o trabalho analisou amostras coletadas de fungos 
do gênero Geastrum em três zonas de Mata Atlântica: Parque Estadual Dunas 
de Natal e RPPN Mata da Estrela, no estado do Rio Grande do Norte (RN); e na 
REBIO de Guaribas, no estado da Paraíba (PB). Ao todo 87 basidiomas de 11 
exsicatas foram analisados morfologicamente e descritos com auxílio de lupa e 
microscópio óptico, para posterior identificação das espécies. Como resultados 
foram identificadas 6 espécies e uma exsicata apresentou caracteres 
inconclusivos. Assim, concluiu-se acerca da riqueza de espécies expressa nas 
áreas de coleta, da necessidade de maior esforço de coleta e de um estudo 
taxonômico aprofundado para identificação decisiva de amostras com caracteres 
incomuns. 

 
 
Palavras-chave: Basidiomycota. Biodiversidade. Gasteromycetes. Taxonomia. 

TITLE: GEASTRUM (GEASTRACEAE) IN SEMIARID AND ATLANTIC 

RAINFOREST AREAS OF NORTHEASTERN BRAZIL 

Abstract 

 

In the Basidiomycota phylum, several orders of fungi were grouped into a group 
called gasteroid. Gasteroid fungi are characterized by angiocarpic basidiomata 
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and spores passively released. Geastrum Pers. is one of the genus of this group. 
As it’s found in various environments of varying climates, it’s a very representative 
group and it’s considered cosmopolitan. Although widely distributed, the 
knowledge about the genus diversity is still very recent even in tropical areas. 
Recent works shows new species of Northeastern Geastrum. This justifies the 
need for further studies in this genus taxonomy in order to understand it’s 
biodiversity. Thus, this work analyzed fungi samples of the genus Geastrum 
collected in 3 zones of Atlantic Rainforest: Parque Estadual Dunas de Natal e 
RPPN Mata da Estrela, in the state of Rio Grande do Norte (RN); and REBIO de 
Guaribas, in the state of Paraíba (PB). 87 basidiomata of 11 exsiccates were 
analyzed and described macromorphologically and microscopically for 
subsequent identification of the species. As results, it was identified 6 species 
and 1 sample with inconclusive characteristics. In conclusion, the species 
richness expressed in the zones was apparent, but there is a need of an in-depth 
taxonomic study for decisive identification of samples with unusual 
characteristics. 

 
 
Keywords: Basidiomycota. Biodiversity. Gasteromycetes. Taxonomy. 
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TÍTULO: ENCAPSULAMENTO DO INIBIDOR DE TRIPSINA SACIETOGÊNICO 

DA SEMENTE DE TAMARINDO (TAMARINDUS INDICA L.) 

Resumo 

Estudos mostram que o inibidor de tripsina isolado de sementes de tamarindo 
(Tamarindus indica L.) (ITT) apresenta ação sacietogênica e anti-inflamatória em 
modelo experimental. Com base nisso e visando analisar a eficiência de 
encapsulamento de três nanoformulações contendo o ITT, o presente estudo 
teve como objetivo produzir, e avaliar a eficiência de encapsulamento por meio 
da atividade in vitro do ITT nanoencapsulado em quitosana, em proteína isolada 
do soro do leite e utilização uma combinação desses. O inibidor foi extraído das 
sementes de tamarindo e isolado por meio de cromatografia de afinidade em 
Tripsina-Sepharose. Para o encapsulamento, foi utilizada a técnica de 
nanoprecipitação em solvente orgânico, e os agentes encapsulantes avaliados 
foram quitosana, proteína do leite isolada e combinação entre ambos, 
respectivamente, nas proporções ITT: agente encapsulante de: 1:4, 1:4 e 1:2:2 
p/p. Os resultados mostraram que o encapsulado de ITT em todos os agentes 
encapsulante utilizados foram acima de 97% e não houve diferença estatística 
entre as formulações avaliadas (p>0,05), mostrando que a encapsulação de ITT 
manteve a atividade antitríptica, apresentando uma excelente eficiência de 
encapsulação. 
 
Palavras-chave: Encapsulação. atividade antitríptica. inibidor de tripsina. 

Quitosana. 

TITLE: SACIETOGENIC TRIPSIN INHIBITOR ENCAPSULATION OF 

TAMARINDO SEED (TAMARINDUS INDICA L.) 

Abstract 

 

Studies showing tamarind seed trypsin inhibitor (Tamarindus indica L.) (ITT) 
show the sacietogenic and anti-inflammatory action in an experimental model. 
Based on this and aiming to analyze the encapsulation efficiency of three 
nanoforms, the present study aimed to evaluate the environmental encapsulation 
efficiency of the in vitro activity of ITT in chitosan nanocapsulated protein isolated 
from whey. and use such a connection. The inhibitor was extracted from tamarind 
seeds and by trypsin sepharose affinity chromatography. For encapsulation, an 
organic solution nanoprecipitation technique was used, and the encapsulating 
agents for chitosan, milk protein isolated and a combination of both, respectively, 
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in the ITT: encapsulating agent ratios of: 1: 4, 1: 4 and 1 : 2: 2 w / w. Results were 
those that were encapsulated in ITT in all encapsulating agents were above 97% 
and were not separated between as the formulations evaluated (p> 0.05), 
showing that ITT encapsulation maintained antitryptic activity, excellent 
encapsulation efficiency. 

 
 
Keywords: Encapsulation. antitrypticactivity. trypsininhibitor. Chitosan. 
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TÍTULO: PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO-ECOCARDIOGRÁFICO DOS 

PACIENTES COM CARDIOPATIAS CONGÊNITAS E/OU ADQUIRIDAS 

ATENDIDOS EM SERVIÇOS PRIVADOS DE REFERÊNCIA EM NATAL/RN 

Resumo 

 

INTRODUÇÃO: Conhecer as características das doenças e agravos é 
fundamental para o planejamento de ações clínicas efetivas, sobretudo quando 
se trata de complicações com forte contribuição na morbimortalidade de 
determinada população, como ocorre com as cardiopatias, sejam elas 
congênitas ou adquiridas – destacando-se a cardite reumática. MÉTODO: 
Análise retrospectiva dos laudos de ecocardiogramas (ECOs) fetais e pediátricos 
de três serviços regionais privados, realizados no período de março de 2011 a 
março de 2017. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Amostra de 1.453 exames, 667 
fetais e 768 pediátricos. Comunicação Interventricular (CIV) foi a cardiopatia 
mais frequente no grupo fetal (90,7%); Forame Oval Patente 33,0% e CIV 32,2% 
no grupo pediátrico. Os ECOs evidenciaram que significativa parcela dos 
exames fetais (47,4%) e pediátricos (47,8%) foram alterados. Lesões valvares 
foram registradas e representaram 28,5% nos ECOs pediátricos, podendo estar 
associadas à cardite reumática. CONCLUSÕES: Ressalta-se a importância de 
haver dados acerca das alterações cardiovasculares na faixa etária pediátrica 
para a vigilância das cardiopatias congênitas, principalmente por seu impacto na 
morbimortalidade, e as cardiopatias adquiridas, tendo em vista que são 
patologias evitáveis, sendo fundamental realizar seguimento clínico cardiológico 
na infância para prevenir e identificar precocemente as alterações 
cardiovasculares adquiridas. 

 
 
Palavras-chave: Cardiopatia. Epidemiologia. Ecocardiografia. 

TITLE: CLINICAL-EPIDEMIOLOGICAL-ECHOCARDIOGRAPHIC PROFILE 

WITH CONGENITAL AND / OR PURCHASED CARDIOPATHY PATIENTS IN 

PRIVATE REFERRAL SERVICES IN NATAL / RN 

Abstract 

INTRODUCTION: Knowing the characteristics of diseases is fundamental for the 
planning of effective clinical actions, especially when dealing with complications 
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with a strong contribution to the morbidity and mortality of a given population, 
such as with congenital or acquired heart diseases - especially rheumatic carditis. 
METHOD: Retrospective analysis of fetal and pediatric echocardiography reports 
from three private regional services, from March 2011 to March 2017. RESULTS 
AND DISCUSSION: A sample of 1.453 examinations, 667 fetal and 768 pediatric. 
Interventricular Communication (IVC) was the most common heart disease in the 
fetal group: 254/280 (90,7%); Oval foramen Patent 116/351 (33,0%) and IVC 
113/351 (32,2%) in the pediatric group. ECOs showed that 316/667 (47,4%) of 
fetal examinations and 376/786 (47,8%) of pediatric examinations were altered. 
Valve lesions were recorded and represented 28,5% (194/682) in pediatric 
ECHOs, which may be associated with rheumatic carditis. CONCLUSIONS: We 
emphasize the importance of having data on cardiovascular changes in the 
pediatric age group for the surveillance of congenital heart disease, mainly due 
to its impact on morbidity and mortality, and acquired heart disease, as they are 
preventable pathologies, being essential to perform clinical follow-up. in children 
to prevent and early identify acquired cardiovascular changes. 
 
Keywords: Cardiopathy. Epidemiology. Echocardiography. 
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TÍTULO: Estrutura muscular nos diferentes cortes de carne de Catetos (Pecari 

tajacu, Linnaeus, 1758) 

Resumo 

 

No Brasil, a fauna silvestre é uma importante fonte de proteína animal e a criação 
de animais silvestres vem se mostrando como uma alternativa para a exploração 
desses animais como fonte de proteína animal em populações rurais de baixa 
renda. O cateto (Pecari tajacu, Linnaeus, 1758), também conhecido como caititu 
ou porco-do-mato, apresenta-se como espécie com grande potencial zootécnico 
para a produção de carne e couro. Diante disso o presente trabalho objetivou 
caracterizar a estrutura histológica dos diferentes cortes de carne de catetos 
juvenis criados em cativeiro. Foram coletados fragmentos dos músculos bíceps 
femoral, tríceps braquial e longo do dorso (longissimus dorsalis), de forma 
aleatória, transversal, sistemática e uniforme de 3 catetos recém-desmamados, 
fêmeas, com idade de 5 meses, oriundos da Universidade Federal Rural do 
Semi-Árido (UFERSA). As amostras foram destinadas para análise histológica e 
analisadas quanto a constituição tecidual e a proporção de tecido conjuntivo e 
muscular para cada corte de músculo. Foi possível observar diferenças 
significativas entre as quantidades de tecido conjuntivo e muscular nos cortes de 
carne analisados, sendo a estruturação histológica dos músculos do P. tajacu 
tipicamente semelhante ao músculo esquelético dos mamíferos. O corte de 
pernil destacou-se pelo maior percentual de tecido conjuntivo em comparação 
ao lombo, que apresentou a maior porcentagem de tecido muscular entre os 
cortes analisados. 

 
 
Palavras-chave: Histologia; Produção; Proteína animal; Veterinária. 

TITLE: Muscular structure in the different cuts of meat of collared peccary (Pecari 

tajacu, Linnaeus, 1758) 

Abstract 
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In Brazil, wildlife is an important source of animal protein and the creation of wild 
animals has been shown as an alternative for the exploitation of these animals 
as a source of animal protein in low-income rural populations. The collared 
peccary (Pecari tajacu, Linnaeus, 1758), also known as peccary, presents itself 
as a species with great zootechnical potential for the production of meat and 
leather. Therefore, this study aimed to characterize the histological structure of 
the different cuts of meat of juvenile collared peccary raised in captivity. 
Fragments of the biceps femoris, triceps brachii and latissimus dorsi muscles 
(longissimus dorsalis) were collected in a random, transversal, systematic and 
uniform manner of 3 young weaned collared peccary, females, aged 5 months, 
from the Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). The samples 
were intended for histological analysis and analyzed for the tissue constitution 
and the proportion of connective and muscular tissue for each cut of muscles. It 
was possible to observe significant differences between the amounts of 
connective and muscular tissue in the cuts of meat analyzed, and the histological 
structuring of the muscles of P. Tajacu is typically similar to the skeletal muscle 
of mammals. The ham cut (biceps femoris) was distinguished by the higher 
percentage of connective tissue compared to the loin (latissimus dorsi), which 
presented the highest percentage of muscle tissue among the cuts analyzed. 

 
 
Keywords: Histology; Production; Animal protein; Veterinary. 
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TÍTULO: Diminuição da velocidade da marcha em idosos pré-frágeis e frágeis 

com Diabetes Mellitus tipo 2 e fatores associados 

Resumo 

Objetivo: Determinar os fatores sociodemográficos e clinico-funcionais 
relacionados à diminuição da velocidade da marcha (DVM) em idosos com 
Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) pré-frágeis e frágeis. Metodologia: Trata-se de 
estudo observacional transversal e analítico, por amostra de conveniência. 
Foram avaliados idosos com 60 anos ou mais com diagnóstico clínico de DM2. 
Foram aplicados os instrumentos: Timed Up and Go Teste (TUG), MiniBestest, 
WHODAS e fenótipo de fragilidade, caracterizando-os em “frágil” “pré-frágil” e 
“não-frágil”. A velocidade da marcha foi calculada pelo tempo (segundos) gastos 
para percorrer 4,6 metros, ajustado pelo sexo e altura. Resultados: Foram 
avaliados 125 idosos, sendo excluídos 14 idosos não-frágeis. A amostra do 
estudo (n=111) foi representada por pré-frágil (52,20%) e frágil (47,80%), 
respectivamente. Foram encontradas diferenças entre a DVM e idade, número 
de medicamentos, faixa etária, quedas, participação social, alterações nos pés, 
deformidades articulares, hipotensão ortostática, tontura, MiniBestest, 
WHODAS, TUGT motora e dupla tarefa e fenótipo de fragilidade. Conclusões: A 
DVM em idosos com DM2 e com perfil pré-frágil e frágil é caracterizada por 
idosos mais idosos, do sexo feminino, com restrição do desempenho funcional e 
número de quatro ou mais alterações e deformidades articulares nos pés, não 
referir tontura, ter prejuízo do controle postural e na mobilidade. 
 
Palavras-chave: Diminuição da velocidade da marcha, Fragilidade, Diabetes 

Mellitus 2. 

TITLE: Gait speed decrease in pre-frail and frail elderly with Type 2 Diabetes 

Mellitus and associated factors. 

Abstract 

Objective: To determine sociodemographic and clinical-functional factors related 
to decreased gait speed (MVD) in elderly with pre-fragile and fragile type 2 
diabetes mellitus (DM2). Methodology: This is a cross-sectional and analytical 
observational study by convenience sample. We evaluated elderly aged 60 years 
or older with a clinical diagnosis of T2DM. The instruments were applied: Timed 
Up and Go Test (TUG), MiniBestest, WHODAS and fragility phenotype, 
characterizing them as “fragile” “pre-fragile” and “non-fragile”. Gait speed was 
calculated by the time (seconds) taken to travel 4.6 meters, adjusted for gender 
and height. Results: A total of 125 elderly individuals were evaluated, and 14 non-
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frail elderly individuals were excluded. The study sample (n = 111) was 
represented by pre-fragile (52.20%) and fragile (47.80%), respectively. 
Differences were found between MVD and age, number of medications, age, 
falls, social participation, foot changes, joint deformities, orthostatic hypotension, 
dizziness, MiniBestest, WHODAS, motor TUGT and double task and frailty 
phenotype. Conclusions: MVD in elderly with T2DM and with a pre-frail and fragile 
profile is characterized by older, female, with functional performance restriction 
and number of four or more joint changes and foot deformities, not to mention 
dizziness, having impaired postural control and mobility. 
 
Keywords: Decreased walking speed, Fragility, Diabetes Mellitus 2. 
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TÍTULO: Utilização dos taninos condensados da folha de Terminalia catappa em 

diferentes níveis de concentração sobre a eclosão de alevinos de Beta (Betta 

Splendens) 

Resumo 

 

O peixe beta (Betta splendens) é popularmente conhecido como “peixe de briga”, 
originário do continente asiático e tem vasto interesse comercial por sua beleza. 
Assim como a castanhola (Terminalia catappa), também asiática e usada em 
arborização urbana nacional. A castanhola tem potencial medicinal e é utilizada 
popularmente na aquicultura na criação de peixes beta como forma de evitar 
aparecimento de fungos nos ovos e maior eclosão pela liberação de uma 
substância de suas folhas que foi identificada como o tanino. Com isso o objetivo 
desse estudo é analisar a eclosão de alevinos de beta sob taninos de castanhola. 
Foram feitos cinco tratamentos com cinco repetições cada (T0: 200ml h20; T1: 
200ml H20 + 0,05g tanino; T2: 200ml H20 + 0,10g tanino; T3: 200ml H20 + 0,15g 
tanino; T4: 200ml H20 + 0,20g tanino) com 10 ovos em cada aquário. Observou-
se queda na taxa de eclosão com o aumento da concentração de tanino. 
Concluiu-se que quanto maior a concentração de tanino menor será a eclosão 
de alevinos de beta necessitando de maiores estudos para determinar a 
quantidade ideal a ser utilizada. 

 
 
Palavras-chave: peixe beta. castanhola. amendoeira. substâncias tânicas. 

TITLE: Use of condensed tannins of Terminalia catappa leaf at different 

concentration levels on hatching of beta fingerlings (Betta Splendens) 

Abstract 

 

Beta fish (Betta splendens) is popularly known as “fighting fish”, originating from 
the Asian continent and has wide commercial interest for its beauty. As well as 
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the castanets (Terminalia catappa), also Asian and used in national urban 
afforestation. Castanets have medicinal potential and are popularly used in 
aquaculture to raise beta fish as a way to prevent the appearance of fungi in eggs 
and increased hatching by releasing a substance from its leaves that has been 
identified as tannin. Thus, the objective of this study is to analyze the hatching of 
beta fingerlings under castanets tannins. Five treatments were performed with 
five repetitions each (T0: 200ml h20; T1: 200ml H20 + 0.05g tannin; T2: 200ml 
H20 + 0.10g tannin; T3: 200ml H20 + 0.15g tannin; T4: 200ml H20 + 0.20g tannin) 
with 10 eggs in each aquarium. Hatching rate decreased with increasing tannin 
concentration. It was concluded that the higher the tannin concentration the 
smaller will be the hatching of beta fingerlings requiring further studies to 
determine the ideal amount to be used. 

 
 
Keywords: beta fish. Indian almond. tannic substance. 
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TÍTULO: Marcadores metabólicos de mulheres com Síndrome dos Ovários 

Policísticos 

Resumo 

A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é uma doença de apresentação 
clínica heterogênea cujas principais características clínicas são anovulação 
crônica e suas manifestações de hiperandrogenismo. Os distúrbios reprodutivos 
nas pacientes com SOP apresentam frequentemente alterações como oligo, 
anovulação, amenorreia, infertilidade e abortos que influenciam negativamente 
a qualidade de vida das pacientes, acarretando, em alguns casos, depressão e 
ansiedade. O objetivo deste trabalho foi investigar os marcadores metabólicos 
de mulheres com SOP, através do exame laboratorial, antes e após participar de 
programas de treinamento aeróbico e treinamento de força. O delineamento da 
pesquisa trata-se de um estudo clinico randomizado controlado (RCT), que teve 
como população mulheres, com idade entre 18 a 40 anos incompletos, com 
diagnóstico de Síndrome do Ovário Policístico (SOP) e o grupo amostral foi 
selecionado de forma não probabilística e intencional. 
 
Palavras-chave: Mulheres, SOP, Metabolismo, Composição corporal, Exercício 

TITLE: Metabolic Markers of Women with Polycystic Ovarian Syndrome 

Abstract 

Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) is a disease of heterogeneous clinical 
presentation whose main clinical features are chronic anovulation and its 
manifestations of hyperandrogenism. Reproductive disorders in patients with 
PCOS often present alterations such as oligo, anovulation, amenorrhea, infertility 
and abortions that negatively influence patients' quality of life, leading in some 
cases to depression and anxiety. The aim of this study was to investigate the 
metabolic markers of women with PCOS through laboratory examination before 
and after participating in aerobic training and strength training programs. The 
research design is a randomized controlled clinical study (RCT), whose 
population was women, between 18 and 40 years old, diagnosed with Polycystic 
Ovarian Syndrome (PCOS) and the sample group was selected according to the 
study. not probabilistic and intentional. 
 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 960 

 

Keywords: Women, PCOS, Metabolism, Body Composition, Exercise 
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TÍTULO: Prevalência da apneia do sono em voluntários com obesidade 

Resumo 

Introdução:A prevalência da obesidade vem crescendo em proporções globais 
devido a vários fatores, principalmente a má alimentação e ao sedentarismo. A 
obesidade predispõe a risco aumentado de desenvolver diabetes mellitus, 
doenças cardiovasculares, dislipidemia, e outras doenças crônicas como a 
Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono (SAOS). 

 

Objetivo: avaliar a prevalência da apneia do sono em voluntários com obesidade 
e verificar os fatores associados à chance de desenvolver SAOS. 

 

Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo analítico de dados 
disponibilizados pelo National Health and Nutrition Examination Survey 
(NHANES), entre os anos de 2015 – 2016. 

 

Resultados: Dos voluntários com IMC > 30, 25% dos indivíduos com obesidade 
apresentou algum grau de ronco, 47% apresentam paradas respiratórias e 51% 
apresentaram sonolência diurna excessiva, além de serem observadas 
correlações positivas entre frequência que ronca e IMC, frequência que ronca e 
horas de sono, frequência que ronca e sonolência diurna e frequência que ronca 
e pressão sistólica. 

 

Conclusão: Confirma- se em linhas gerais a prevalência de distúrbios 
respiratórios do sono em voluntários com obesidade, relacionando a distúrbios 
respiratórios do sono. 

 
Palavras-chave: Obesidade, Apneia, Sindrome da Apneia Obstrutiva do Sono 

TITLE: PREVALENCE OF SLEEP APNEA IN OBESE VOLUNTEERS 
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Abstract 

Introduction: The prevalence of obesity has been increasing in global 
proportions due to several factors, especially poor diet and physical inactivity. 
Obesity predisposes you to an increased risk of developing diabetes mellitus, 
cardiovascular disease, dyslipidemia, and other chronic diseases such as 
Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS). 

 

Objective: To evaluate the prevalence of sleep apnea in obese volunteers and 
to verify the factors associated with the chance of developing OSAS. 

 

Methodology: This is a descriptive analytical study of data provided by the 
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), between the years 
2015 - 2016. 

 

Results: Of volunteers with BMI> 30, 25% of obese individuals had some degree 
of snoring, 47% had respiratory arrest and 51% had excessive daytime 
sleepiness, and positive correlations were observed between snoring frequency 
and BMI, snoring frequency. and hours of sleep, snoring frequency and daytime 
sleepiness and snoring frequency and systolic pressure. 

 

Conclusion: The prevalence of sleep-disordered breathing in obese volunteers, 
related to sleep-disordered breathing, is confirmed. 

 
Keywords: Obesity, Apnea, Obstructive Sleep Apnea Syndrome 
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TÍTULO: Intervenção por via telefônica para auxiliar na promoção da adaptação 

de pessoas com estomias intestinais 

Resumo 

A realização da estomia provoca diversas mudanças relacionadas à nova 
condição de eliminação de excretas, as quais culminam na necessidade de 
adaptar-se à essa situação. Objetivo: executar uma intervenção via contato 
telefônico a pacientes ostomizados como estratégia de auxílio para 
enfrentamento do processo de adaptação. Metodologia: Trata-se de um estudo 
com abordagem quantitativa, do tipo quase experimental do tipo antes e depois, 
no período de maio a dezembro de 2018 no Centro Especializado em 
Reabilitação e Habilitação do Rio Grande do Norte com 16 participantes que 
foram submetidos a um questionário sociodemográfico e a Escala do Nível de 
Adaptação do Estomizado, após o contato inicial foi feito a intervenção telefônica 
com 20, 40 e 60 dias após a o primeiro contato, realizando assim orientações. 
Resultados: Considerando a pontuação geral da ENAE, a média foi de 72,4 no 
pré-teste e no pós, 82,9. Conclusão: Diante disso, foi possível compreender a 
telenfermagem como uma intervenção de grande importância na assistência da 
pessoa com estomia, onde foi observado que, a partir da intervenção, o score do 
nível de adaptação das pessoas com estomias foi aumentando. 
 
Palavras-chave: Estomia, Adaptação, Enfermagem, Intervenção Telefônica, 

Telenfermagem. 

TITLE: Telephone intervention to help promote the adaptation of people with 

intestinal ostomy 

Abstract 

Performing the ostomy causes several changes related to the new condition of 
excreta elimination, which culminate in the need to adapt to this situation. 
Objective: To perform an intervention via telephone contact with ostomized 
patients as an aid strategy to cope with the adaptation process. Methodology: 
This is a quasi-experimental, quasi-experimental, quantitative approach study 
from May to December 2018 at the Rio Grande do Norte Specialized Center for 
Rehabilitation and Qualification with 16 participants who underwent a 
sociodemographic questionnaire and the Stomatization Adaptation Level Scale, 
after the initial contact, the telephone intervention was made at 20, 40 and 60 
days after the first contact, thus providing guidance. Results: Considering the 
overall ENAE score, the average was 72.4 in the pretest and in the post, 82.9. 
Conclusion: Thus, it was possible to understand telenursing as an intervention of 
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great importance in the care of people with ostomy, where it was observed that, 
from the intervention, the score of adaptation level of people with ostomy was 
increasing. 
 
Keywords: Stomy, Adaptation, Nursing, Telephone Intervention, Telenursing. 
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TÍTULO: Contribuição da agricultura familiar na preservação de conhecimentos 

tradicionais sobre PANC na Região Metropolitana de Natal, RN, Brasil 

Resumo 

A diversidade de cultivos é um dos pilares da agricultura familiar. Algumas 
espécies que crescem espontaneamente em suas lavouras têm potencial 
alimentício, porém são subutilizadas em sua maior parte por falta de 
conhecimento quanto à possibilidade de uso. Diante disso, o objetivo desta 
pesquisa é diminuir a lacuna referente aos conhecimentos sobre o uso das 
Plantas Alimentícias Não Convencionais por agricultores/as familiares na Região 
Metropolitana de Natal (RMN), Rio Grande do Norte, além de investigar 
motivações de consumo dessas plantas em seus domicílios e analisar seu 
potencial para comercialização. Selecionamos os produtores em mercados 
públicos da cidade do Natal previamente mapeados com apoio da metodologia 
crowdsource. Foram utilizados os métodos Turnê guiada e entrevista estruturada 
para coleta de dados verbais, além de coleta de material vegetal para confecção 
de exsicatas que auxiliaram na identificação das espécies. No trabalho foram 
levantadas 69 espécies, predominantemente pertencentes ao grupo de 
alimentos dos Legumes e verduras. As pessoas entrevistadas referiram os 
benefícios à saúde e o sabor como os principais fatores que motivam o consumo 
dessas plantas. O maior entrave apontado para sua comercialização foi o 
desconhecimento da população. É importante que esses dados sejam 
transformados em instrumento para divulgação e preservação do conhecimento 
tradicional associado a essas plantas. 
 
Palavras-chave: Plantas Alimentícias Não Convencionais. Agricultura Familiar 

TITLE: Contribution of family farming in the preservation of traditional PANC 

knowledge in the Natal Metropolitan Region, RN, Brazil 

Abstract 

Crop diversity is one of the pillars of family farming. Some species that grow 
spontaneously on their farms have food potential, but are mostly underutilized 
due to lack of knowledge about the possibility of use. Therefore, the objective of 
this research is to narrow the gap regarding the knowledge about the use of 
Unconventional Food Plants by family farmers in the metropolitan region of Natal 
(NMR), Rio Grande do Norte, and to investigate motivations of consumption of 
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these plants in their homes and analyze their potential for commercialization. We 
selected producers in public markets in Natal previously mapped with the support 
of the crowdsource methodology. The methods Guided tour and structured 
interview were used to collect verbal data, as well as to collect plant material to 
make exsiccates that helped in the identification of the species. In the work 69 
species were surveyed, predominantly belonging to the group of food of 
vegetables. The people interviewed mentioned health benefits and taste as the 
main factors that motivate the consumption of these plants. The biggest obstacle 
pointed to its commercialization was the ignorance of the population. It is 
important that this data be transformed into an instrument for the dissemination 
and preservation of the traditional knowledge associated with these plants. 
 
Keywords: Unconventional Food Plants. Family farming. 
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TÍTULO: IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL AO PACIENTE COM FEBRE REUMÁTICA EM 

SERVIÇO UNIVERSITÁRIO DE REFERÊNCIA 

Resumo 

A Febre Reumática (FR) tem como principal consequência a Cardite Reumática 
Crônica, que representa uma das maiores demandas de cirurgias cardíacas 
realizadas pelo Sistema Único de Saúde. Além disso, o cenário de precárias 
condições socioeconômicas e da carência de informações sobre a doença 
contribui para a falta de adesão ao tratamento e para a ocorrência de 
recorrências de FR e de suas complicações. Neste contexto, esta pesquisa 
objetivou promover a implementação de um Programa de Assistência 
Multiprofissional ao Paciente com FR (PAMPFR) em Serviço Universitário de 
Referência (SUR), criado para instituir uma linha de cuidado para estes pacientes 
e promover educação em saúde por meio de ações envolvendo e articulando os 
três pilares da universidade – ensino, pesquisa e extensão – bem como a 
utilização de tecnologias da informação. A implementação do PAMPFR no SUR 
foi eficaz em promover assistência integral e multiprofissional aos pacientes com 
FR, criou uma rede de apoio entre os indivíduos que vivenciam a doença, 
correspondeu a um marco histórico no SUR e promoveu a integração entre 
discentes dos cursos de Medicina e Enfermagem no desenvolvimento de 
habilidades clínicas. Ademais, a plataforma digital da FR apresentou-se como 
uma ferramenta de educação em saúde capaz de incentivar e democratizar o 
acesso à informação sobre a FR em escalas local e nacional. 
 
Palavras-chave: Febre Reumática. Assistência Multiprofissional. Educação em 

Saúde. 

TITLE: IMPLEMENTATION OF A MULTIPROFESSIONAL ASSISTANCE 

PROGRAM FOR PATIENTS WITH RHEUMATIC FEVER IN UNIVERSITY 

REFERENCE SERVICE 

Abstract 

Rheumatic Fever has as its main consequence the Chronic Rheumatic Carditis, 
which represents one of the major demands of cardiac surgeries performed by 
the Brazilian Public Health System. Moreover, the scenario of precarious 
socioeconomic conditions and the deficiency of information about the disease 
contribute to the lack of adherence to the treatment and the occurrence of 
recurrences of RF and its complications. In this sense, this research aimed to 
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promote the implementation of a Multiprofessional Assistance Program for 
Patients with RF (MAPPRF) in a University Reference Service (URS), created to 
institute a care line for these patients and promote health education through 
actions involving and articulating the three pillars of university – teaching, 
research and extension – as well as the use of information technologies. The 
implementation of MAPPRF in the URS was effective in promoting integral and 
multiprofessional care for patients with RF, created a support network among the 
individuals who experience the disease, corresponded to a milestone in the URS 
and promoted the integration among students of Medicine and Nursing in the 
development of clinical skills. Besides, the RF digital platform has been presented 
as a great health educational tool capable of encouraging and democratizing 
access to information on RF at local and national scales. 
 
Keywords: Rheumatic Fever. Multiprofessional Assistance. Health Education. 
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TÍTULO: Identificação de epítopos T e B de L. infantum para aprimoramento do 

diagnóstico sorológio e subunidade vacinal contra a Leishmaniose Visceral 

Resumo 

A Leishmania infantum é a principal espécie responsável por provocar a 
Leishmaniose Visceral no Brasil. O parasito é transmitido através da picada de 
flebotomíneos durante o repasto sanguíneo. A dificuldade de desenvolver uma 
vacina segura e eficaz, urgência de tratamento específico e diagnóstico correto 
traz a necessidade de pesquisas nesta área. Avanços no desenvolvimento de 
ferramentas de bioinformática tem permitido a realização de testes que auxiliam 
na compreensão do sistema imunológico do hospedeiro e fornecem subsídios 
que permitem poupar o tempo direcionando o andamento dos estudos 
científicos. Esse estudo foi realizado para buscar epítopos imunodominantes de 
células B e T contidos nas sequências dos antígenos 314, 319, 419, 425 e 503 
de Leishmania infantum, obtidos previamente por nosso grupo de pesquisa, 
como alvo para o desenvolvimento de vacinas, imunoterápicos e marcadores 
sorológicos da doença. Usando os programas Bcell IEDB e BepiPRED; NetMHC 
e NetCTL; encontramos potenciais epítopos de células B e T, respectivamente, 
para cada sequência de Leishmania analisada. Posteriormente, pretende-se 
construir uma proteína quimérica, in silico, para iniciar o processo de síntese e 
testes in vitro com PBMCs de indivíduos infectados e não infectados pela L. 
infantum a fim de validar a quimera sintetizada. Algumas ferramentas de biologia 
molecular serão utilizadas a fim de obtermos a quimera e são elas: PCR, 
clonagem e expressão e purificação dos peptídeos. 
 
Palavras-chave: Leishmaniose, Leishmania, Imunoepítopos, Imunoinformática 

TITLE: Identification of T and B epitopes from L. infantum to improve serological 

diagnosis and vaccination subunits against visceral leishmaniasis. 

Abstract 

Leishmania infantum is the main species responsible for visceral leishmaniasis 
in Brazil. The parasite is transmitted through the bite of sand flies during the blood 
meal. The difficulty of developing an effective vaccine, the urgency of a specific 
treatment and a properly diagnosis emphasizes the need for new researches in 
this area. Advances in bioinformatics tools have improved the comprehension of 
hosts immune system and it also has provided time-saving subsidies to guide the 
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progress of scientific studies.This study was conducted to predict 
immunodominant B and T cell epitopes contained in the L. infantum 314, 319, 
419, 425 and 503 antigens, previously obtained by our research group as a target 
for the development of vaccines, immunotherapeutic and serological markers for 
the disease. In order to improve accurate T and B epitopes prediction, 
physicochemical characteristics as such antigenic and allergenic properties were 
performed. Using Bcell IEDB and BebiPRED programs; and NetMHC and 
NetCTL; We found potential B and T cell epitopes, respectively, for each 
Leishmania sequence analyzed. Our next goal is to construct an in silico chimeric 
protein followed by in vitro studies with PBMCs from infected and non-infected 
individuals by L. infantum in order to validate our chimeric peptides. For this goal 
we will use some of molecular tools as such process PCR amplification, cloning 
and protein expression and purification. 
 
Keywords: Leishmaniasis, Leishmania, Imunoepitopes, Immunoinformatics 
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TÍTULO: Ativação de genes de expressão imediata após a indução do estado 

epiléptico 

Resumo 

 

O presente relatório está vinculado ao projeto "Caracterização comportamental, 
eletrofisiológica e anatômica de um novo modelo animal de epilepsia focal", que 
teve por objetivo avaliar a atividade de genes de expressão imediata (IEG) 3 
horas após o início da crise comportamental induzida pela administração intra-
hipocampal de agentes convulsivantes. Por meio da imunomarcação para a 
proteína c-fos, buscamos avaliar a ativação e propagação da atividade 
paroxística no sistema nervoso central desencadeada pela hiperexcitabilidade 
hipocampal. Para isso, aprimorei o protocolo do ensaio de imuno-histoquímica 
de fluorescência para a proteína c-fos. Nossos resultados mostram uma 
marcação nuclear, como esperado, mais intensa em subregiões da formação 
hipocampal (como o giro denteado, CA1 e CA3) e áreas extra-hipocampais, 
como o córtex entorrinal e piriforme. Em consonância com os resultados 
eletrofisiológicos, observamos uma intensa imunomarcação no hipocampo 
contralateral, corroborando a hipótese de rápida propagação da atividade 
paroxística induzida por meio das vias comissurais. Comparativamente, a 
administração de ácido caínico e pilocarpina produzem o mesmo grau de 
indução de IEGs. Em conjunto, nossos resultados sugerem que a administração 
intrahipocampal de agentes convulsivantes é capaz de recrutar os hipocampos 
de ambos os hemisférios cerebrais, bem como estruturas do sistema límbico. A 
análise quantitativa da distribuição de células c-fos+ está em andamento. 

 
 
Palavras-chave: Pilocarpina. Imunohistoquímica. c-fos. IEGs. 

TITLE: Activation of immediate expression genes after epileptic state induction. 

Abstract 

This report is linked to the project "Behavioral, electrophysiological and 
anatomical characterization of a new animal model of focal epilepsy", which 
aimed to evaluate the activity of immediate expression genes (IEG) 3 hours after 
the onset of administration-induced behavioral seizure intra-hippocampal of 
convulsive agents. By immunostaining for c-fos protein, we sought to evaluate 
the activation and spread of paroxysmal activity in the central nervous system 
triggered by hippocampal hyperexcitability. To this end, I improved the 
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fluorescence immunohistochemistry assay protocol for c-fos protein. Our results 
show a more intense nuclear marking as expected in hippocampal formation 
subregions (such as the dentate gyrus, CA1 and CA3) and extra-hippocampal 
areas such as the entorhinal and piriform cortex. In line with the 
electrophysiological results, we observed an intense immunostaining in the 
contralateral hippocampus, corroborating the hypothesis of rapid spread of 
paroxysmal activity induced by commissural pathways. Comparatively, 
administration of kainic acid and pilocarpine produce the same degree of 
induction of IEGs. Taken together, our results suggest that intrahippocampal 
administration of seizure agents is capable of recruiting the hippocampi of both 
cerebral hemispheres as well as limbic system structures. Quantitative analysis 
of c-fos + cell distribution is ongoing. 
 
Keywords: Epilepsy. Pilocarpine. Immunohistochemistry. c-fos. IEGs. 
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TÍTULO: SOBREVIDA GLOBAL, MORBIDADE E IMPACTO DO 

ACONSELHAMENTO ONCOGENÉTICO EM PACIENTES DE ALTO RISCO 

PARA CÂNCER 

Resumo 

 

OBJETIVOS: Avaliar a sobrevida global dos pacientes com câncer hereditário 
acompanhados por ambulatório de aconselhamento genético (AG) em oncologia 
e o impacto do AG na saúde desse grupo de pacientes. METODOLOGIA: Estudo 
retrospectivo com pacientes de ambulatório de AG no Brasil entre 2009 e 2018. 
Foi preenchido um questionário de pesquisa por entrevista telefônica e revisão 
de prontuário, o qual avaliava condições clínicas e dados demográficos dos 
pacientes do estudo. As análises dos dados foram executadas com o software 
SPSS 24 for Windows, pelo método Kaplan-Meier e pelo teste de Log-Rank. O 
trabalho foi aprovado pelo CEP da Liga Contra o Câncer (CAAE 
44217315.6.00000.5293). RESULTADOS: 139 pacientes participaram do 
estudo, sendo 135 mulheres (97,1%) e 4 homens (2,9%). 113 tiveram 
diagnóstico oncológico (81,3%) e 26 nunca o tiveram (18,7%). A neoplasia de 
mama foi a mais frequente (107 casos,74,44%). A faixa etária mais acometida 
foi entre 40 e 59 anos (52, 7%). 74 pacientes estavam em remissão completa 
(53,2%) e 13 pacientes haviam falecido (13; 9,4%). 23 pacientes apresentaram 
mutações germinativas (33,7%), sendo as mais prevalentes as encontradas em 
BRCA2 (8; 24,2% dos pacientes multados). A sobrevida global (SG) no estudo 
em 5 anos foi de 88,6%. CONCLUSÃO: A presença de mutação germinativa não 
interferiu na sobrevida global. A percepção de saúde dos pacientes foi positiva e 
prevalência de outras condições mórbidas foi baixa. 

 
 
Palavras-chave: aconselhamento genético, BRCA1, BRCA2, câncer de mama 

TITLE: OVERALL SURVIVAL, MORBITY AND IMPACT OF GENETIC 

COUNSELING IN HIGH -RISK CANCER PATIENTS 

Abstract 
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Objectives: Evaluate the overall survival of patients diagnosed with hereditary 
cancer in an oncogenetic counseling program and its effect in them health. 
Methods: it was performed a retrospective study with the population from a 
Brazilian oncogenetic counseling program during the period from 2009 to 2019. 
It has been applied a research questionnaire through phone interview and review 
of medical records to evaluate the clinical status and demographic data of the 
patients enrolled in the study. The statistical analysis was performed with 
software SPSS 24 for Windows, the Kaplan- Meier method and the Log-Rank 
test. The work was approved by Ethics Committee in Research of Liga Contra o 
Câncer (CAAE 44217315.6.00000.5293). Results: 139 patients have been 
submitted to oncogenetic counselling, 135 women and 4 men; 113 patients have 
been diagnosed cancer (81,3%) and 26 patients have never been diagnosed. 
The breast cancer was the most frequent (107 cases ,74,44%). The group from 
40 until 59 years was the most affected (52, 7%). 74 patients have been in 
complete remission (53,2%) e 13 patients have been(13; 9,4%). 23 patients had 
germline mutations (33,7%) and the most prevalente ones was in BRCA2 gene 
(8; 24,2% of mutated patients). The overall survival in 5 five years was 88,6%. 
Conclusions: The presence of germline mutation did not affect the overall 
survival. The health perception of patients was positive and the prevalence of 
other conditions was low. 

 
 
Keywords: genetic counseling, BRCA1, BRCA2, breast cancer 
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TÍTULO: Função reprodutiva de mulheres com Síndrome dos Ovários 

Policísticos 

Resumo 

A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é uma doença de apresentação 
clínica heterogênea cujas principais características clínicas são anovulação 
crônica e suas manifestações de hiperandrogenismo. Os distúrbios reprodutivos 
nas pacientes com SOP apresentam frequentemente alterações como oligo, 
anovulação, amenorreia, infertilidade e abortos que influenciam negativamente 
a qualidade de vida das pacientes, acarretando, em alguns casos, depressão e 
ansiedade. O objetivo deste trabalho foi descrever a função reprodutiva de 
mulheres com SOP, através da avaliação clínica antes e após participar de 
programas de treinamento aeróbico e treinamento de força. O delineamento da 
pesquisa trata-se de um estudo clínico randomizado controlado (RCT), que teve 
como população mulheres, com idade entre 18 a 40 anos incompletos, com 
diagnóstico de SOP. O grupo amostral foi selecionado de forma não 
probabilística e intencional. Como resultado pôde se observar uma diminuição 
na oligomenorréia e no aumento de mulheres que tiveram seus ciclos 
normalizados. Conclui-se que o exercício físico contribui imensamente para a 
melhora da função reprodutiva das mulheres com a síndrome dos ovários 
policísticos, contribuindo para uma melhor frequência menstrual, 
desenvolvimento de um ciclo menstrual regular e aumento da taxa de ovulação. 
 
Palavras-chave: Mulheres. Síndrome dos ovários policísticos. Função 

reprodutiva. 

TITLE: Reproductive Function of Women with Polycystic Ovarian Syndrome 

Abstract 

Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) is a disease of heterogeneous clinical 
presentation whose main clinical characteristics are chronic anovulation and its 
manifestations of hyperandrogenism. Reproductive disorders in patients with 
PCOS often present alterations such as oligo, anovulation, amenorrhea, infertility 
and abortions that negatively influence patients' quality of life, leading in some 
cases to depression and anxiety. The aim of this study was to describe the 
reproductive function of women with PCOS through clinical evaluation before and 
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after participating in aerobic and strength training programs. The research design 
is a randomized controlled clinical study (RCT), which included women aged 18 
to 40 years with a diagnosis of PCOS. The sample group was selected non-
probabilistically and intentionally. As a result, a decrease in oligomenorrhea and 
an increase in women who had their cycles normalized could be observed. It can 
be concluded that physical exercise contributes greatly to the improvement of 
reproductive function of women with polycystic ovary syndrome, contributing to 
better menstrual frequency, development of a regular menstrual cycle and 
increased ovulation rate. 
 
Keywords: Women. Polycystic ovary syndrome. Reproductive function. 
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TÍTULO: Características morfológicas do sorgo irrigado com água salina e 

submetido a diferentes doses de gesso e esterco bovino. 

Resumo 

 

O objetivo do trabalho é avaliar o efeito da aplicação de diferentes doses de 
esterco bovino e gesso agrícola no crescimento vegetativo do sorgo irrigado com 
água salina. O experimento foi montado em casa de vegetação na Escola 
Agrícola de Jundiaí – Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias. 
O nível de salinidade utilizado foi de 2,5 ds m-1. O delineamento foi o 
inteiramente causalizado com quatro repetições no esquema fatorial 4x4, 
totalizando 16 tratamentos. Quatro doses de esterco bovino, 0, 10, 20 e 30 t ha-
1, e quatro doses de gesso, 0, 10, 20 e 30 t ha-1. As variaveis analisada foram 
massa seca das folhas, massa seca do colmo, altura das plantas e diâmetro do 
colmo. Foi observado que o sorgo apresentou potencial em ganho de biomassa 
mesmo em condições de estresse salino ao qual foi exposto via água de 
irrigação. 

 
 
Palavras-chave: Sais, biomassa, sorghum, crescimento 

TITLE: Morphological characteristics of sorghum irrigated with saline water and 

submitted to different doses of plaster and cattle manure. 

Abstract 

 

The objective of this work is to evaluate the effect of the application of different 
doses of cattle manure and agricultural plaster on the vegetative growth of 
sorghum irrigated with saline water. The experiment was set up in a greenhouse 
at the Jundiaí Agricultural School - Specialized Academic Unit in Agrarian 
Sciences. The salinity level used was 2.5 ds m-1. The design was completely 
causal with four replications in the 4x4 factorial scheme, totaling 16 treatments. 
Four doses of cattle manure, 0, 10, 20 and 30 t ha-1, and four doses of plaster, 
0, 10, 20 and 30 t ha-1. The variables analyzed were leaf dry mass, stem dry 
mass, plant height and stem diameter. It was observed that sorghum presented 
potential in biomass gain even under saline stress conditions to which it was 
exposed via irrigation water. 
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Keywords: Salts, biomass, sorghum, growth 
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TÍTULO: Pirólise rápida catalítica Py-CG/MS da casca da mandioca (Manihot 

esculenta, Crantz) 

Resumo 

Com uma elevada produção agrícola o Brasil está entre os maiores produtores 
de alimento no mundo. Entretanto a produção e beneficiamento das culturas 
geram quantidades consideráveis de resíduos que por vezes são descartados 
em locais inadequados, causando problemas ambientais e sociais. Atualmente 
alguns resíduos são utilizados para ração animal, porém nem todo montante tem 
esse destino. Dentre esses está a mandioca, que tem entre seus resíduos a 
casca (CM), a qual representa cerca de 77,9 kg/t de mandioca beneficiada. Com 
isso, o trabalho estuda a viabilidade desse material como fonte energética. A 
tecnologia de conversão utilizada foi a pirólise analítica que obteve como 
resultados compostos de cadeia curta (C1-C4), furanos e hidrocarbonetos, além 
dessas, também foram feitas análises para determinar concentrações de amido 
e açucares totais. Em trabalhos anteriores foram realizados experimentos como 
teor de cinzas, voláteis, poder calorífico dentre outras, para caracterização do 
material. Possíveis aplicações para os resultados encontrados estão na 
produção de borracha, e em processos de impressão é utilizado como elemento 
de gravação. 
 
Palavras-chave: Biomassa, Pirólise, resíduos agrícolas. 

TITLE: Catalytic rapid pyrolysis of regional agricultural waste 

Abstract 

The high agricultural production in Brazil makes it one of the largest food 
producers in the world. However, crop production and processing generates 
considerable amounts of waste that is sometimes disposed of in inappropriate 
places causing environmental and social problems. Currently, some of the waste 
is used for animal feed, but not every amount has this destination. Cassava is 
one of the crops that generate plenty of waste, and the peel (CP) is one of them. 
The CP represents about 77.9 kg / t of processed cassava. Thus, the work studies 
the viability of this material as an energy source. The conversion technology used 
was the analytical pyrolysis that resulted in short chain compounds (C1-C4), 
furans and hydrocarbons. In addition, analysis were also performed to determine 
starch and total sugar concentrations. In previous works the ash content, volatiles 
content, calorific value, and others experiments were done to characterize the 
material. Possible applications for the results found are in rubber production, and 
in printing processes. 
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Keywords: Biomass, Pyrolysis, Agricultural Residues. 
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TÍTULO: GERMINAÇÃO DE TRÊS ACESSOS DE PINHÃO-MANSO (Jatropha 

curcas L) SOB DÉFICIT HÍDRICO E ESTRESSE SALINO 

Resumo 

A seca e a salinidade são estresse abióticos comuns da região semiárida que 
interferem drasticamente no crescimento, desenvolvimento e produtividade das 
culturas. Espécies que sejam capazes de germinar e se desenvolver nessas 
condições são de grande importância. O Pinhão-manso (Jatropha curcas L.) é 
um espécie adaptável a regiões áridas e promissora para produção de biodiesel. 
Portanto, este trabalho teve como objetivo analisar os efeitos dos estresses 
salino e déficit hídrico simulado pelos agentes estressores (NaCl e PEG 6000) 
na germinação de sementes de três acessos de Pinhão-manso (Jatropha curcas 
L.) e com isso determinar, com base nos indicadores de germinação, qual acesso 
possui melhor potencial germinativo quando submetido aos estresses. Foram 
utilizados três acessos, um de origem brasileira (CNPAPM – X), outro de origem 
cubana (CNPAPM – XVIII) e outro de origem peruana (CNPAPM – XIII). A 
germinação foi realizada em sistema de rolo,na presença dos agentes 
simuladores do estresse salino (NaCl) a 100 mM e do déficit hídrico (PEG 6000), 
com potencial isosmótico correspondentes de – 0,5 MPa. No déficit hídrico não 
houve germinação em nenhum dos acessos. O estresse salino provocou 
alterações em alguns dos parâmetros germinativos, variando conforme o acesso 
estudado. O acesso de origem cubana CNPAPM – XVIII demonstrou 
características de resistência ao NaCl. 
 
Palavras-chave: Seca. Salinidade. Oleaginosa. Estresse abiótico. Semente. 

TITLE: GERMINATION OF THREE ACCESS OF PINHÃO-MANSO (Jatropha 

curcas L.) UNDER WATER DEFICIT AND SALINE STRESS 

Abstract 

Drought and salinity are common abiotic stresses of the semiarid region that 
drastically interfere with crop growth, development and productivity. Species that 
are able to germinate and thrive under these conditions are of great importance. 
Jatropha curcas L. is a species adaptable to arid regions and promising for 
biodiesel production. Therefore, this study aimed to analyze the effects of saline 
stress and water deficit simulated by stressors (NaCl and PEG 6000) on seed 
germination of three accessions of Jatropha curcas L. and based on this. In 
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germination indicators, which access has better germination potential when 
subjected to stress. Three accessions were used, one of Brazilian origin 
(CNPAPM - X), one of Cuban origin (CNPAPM - XVIII) and one of Peruvian origin 
(CNPAPM - XIII). Germination was carried out in a roller system in the presence 
of 100 mM salt stress (NaCl) and water deficit (PEG 6000) simulators with 
corresponding isosmotic potential of - 0.5 MPa. In the water deficit there was no 
germination in any of the accessions. Saline stress caused changes in some of 
the germinative parameters, varying according to access studied. The Cuban 
access CNPAPM - XVIII demonstrated characteristics of resistance to NaCl. 
 
Keywords: Dry. Salinity. Oilseed.Abiotic stress.Seed 
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TÍTULO: DANDO VISIBILIDADE AO VIVER COM HIV/AIDS EM TEMPOS DE 

ANTIRRETROVIRAIS 

Resumo 

 

Este estudo objetivou compreender a vivência das pessoas que vivem com 
HIV/AIDS em Natal/RN a partir do advento dos anti-retrovirais; os significados, 
as estratégias desse enfrentamento, dificuldades e expectativas quanto ao 
acesso e utilização dos serviços de atenção psicossocial na rede básica de 
saúde, bem como as implicações para a prevenção e as práticas de cuidado. Foi 
realizada uma pesquisa qualitativa, com entrevista em profundidade, utilizando 
técnica projetiva (uso de “cenas”). A Hermenêutica constitui a base filosófica e 
metodológica para a produção e interpretação das narrativas. Foi possível 
constatar que o medo da morte civil mobiliza o sofrimento emocional; o advento 
antiretrovirais, por sua vez, produziu necessidades de adaptações, inclusive na 
auto-imagem das pessoas que vivem com HIV/aids; elas consideram a rede de 
amigos, a família e a militância são aliados no enfrentamento dessas questões. 
A solidão surge, ainda, como um forte sofrimento emocional, fruto da 
estigmatização vivenciada e denunciada pelos usuários dos serviços. A voz dos 
entrevistados possibilitou enxergarmos pistas para a construção de estratégias 
de prevenção e cuidado capazes de contribuir para desconstrução da 
experiência desumanizante da discriminação, e assim promover saúde na busca 
da sua integralidade. 

 
 
Palavras-chave: HIV/AIDS, cuidado, sofrimento emocional, anti-retrovirais, 

prevenção 

TITLE: GIVING VISIBILITY TO LIVING WITH HIV/AIDS IN ANTIRETROVIRAL 

TIMES 

Abstract 

 

This study aimed to understand the experience of people living with HIV / AIDS 
in Natal / RN from the advent of antiretroviral drugs; meanings, strategies that 
confrontation, difficulties and expectations regarding the access and use of 
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psychosocial care services in the basic health network as well as the implications 
for the prevention and care practices. a qualitative research with in-depth 
interview was performed using projective technique (use of "scenes"). 
Hermeneutics is the philosophical and methodological basis for the production 
and interpretation of narratives. It was found that the fear of civil death mobilizes 
emotional distress; the advent of antiretroviral drugs, in turn, produced 
adaptations of needs, including the self-image of people living with HIV / AIDS; 
they consider the network of friends, family and militancy as allies in addressing 
these issues. Loneliness comes also as a strong emotional distress as a result of 
stigmatization experienced and reported by service users. The voice of 
respondents possible we see clues to the construction of prevention and care 
strategies that contribute to deconstruct the dehumanizing experience of 
discrimination, and thus promote health in the pursuit of its entirety. 

 
 
Keywords: HIV/aids; care; emotional distress; antiretroviral drug; prevention 
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TÍTULO: Plano de Trabalho do bolsista 1 - Projeto "LASERTERAPIA DE BAIXA 

INTENSIDADE NO TRATAMENTO DE LESÕES MAMILARES EM NUTRIZES: 

ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO" 

Resumo 

 

O Aleitamento materno Exclusivo é indicado até os primeiros seis meses de vida, 
contudo foi percebido que essa indicação não é cumprida em sua totalidade, um 
dos motivos é a lesão mamilar, geralmente dolorosa. Nesse sentido busca-se 
tratamento mas muitos não têm sua eficácia comprovada na literatura. A 
utilização do Laser de Baixa Intensidade proporciona efeito analgésico, anti-
inflamatório e de bioestimulação e mostra-se promissor. Desse modo, o estudo 
objetiva avaliar a eficácia clínica do uso de laser de baixa intensidade na redução 
dos níveis de dor e cicatrização da lesão mamilar em nutrizes. É um estudo do 
tipo ensaio clínico randomizado duplo cego, com nutrizes do Hospital 
Universitário Ana Bezerra. Terá uma amostra de 84 participantes (42 no grupo 
intervenção e 42 no grupo controle). A coleta de dados ocorrerá de novembro de 
2017 a maio de 2018. A intervenção ocorrerá a partir de 12 horas após o parto, 
momento em que será realizada a primeira avaliação para arrolamento da 
participante. As participantes que aceitarem participar da pesquisa assinarão o 
termo de consentimento livre e esclarecido. Nesse momento serão apresentado 
os dados preliminares de forma descritiva. 

 
 
Palavras-chave: Terapia com Luz de Baixa Intensidade. Mama. Lesões. 

Aleitamento 

TITLE: LOW-INTENSITY LASER THERAPY IN NURSING NAMES IN 

TREATMENT: RANDOMIZED CLINICAL TEST 

Abstract 

Exclusive breastfeeding is indicated until the first six months of life, and this goal 
is not fully met. This is a search up process but often has not been proven in the 
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literature. The use of Low Intensity Laser is the analgesic, anti-inflammatory and 
biostimulation effect and is promising. Thus, the objective was to evaluate the 
use of low intensity laser to reduce pain levels and healing of nipple injuries in 
nursing mothers. The study will be a double blind randomized clinical trial, with 
nursing mothers from Ana Bezerra University Hospital. Have a sample of 84 
participants (42 in the intervention group and 42 in the control group). Data 
collection will take place from November 2017 to May 2018. The session will take 
place from 12 hours after delivery, when the first evaluation for the participant's 
enrollment will be performed. Participants participating in the research can sign 
the free and informed consent form. At this time, preliminary data will be 
presented. 
 
Keywords: Low Intensity Therapy. Mama. Injuries. Breastfeeding. 
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TÍTULO: Nível de atividade física e aptidão física relacionada à saúde: 

associação com parâmetros cardiometabólicos durante um dia sedentário 

Resumo 

O objetivo desse estudo foi analisar o comportamento de marcadores 
cardiometabólicos durante tempo sentado prolongado em adultos fisicamente 
ativos e inativos. Participaram do estudo 10 adultos fisicamente ativos (idade, 
27,3 ± 4,9 anos) e 11 fisicamente inativos (idade, 26,3 ± 3,2 anos). Todos 
realizaram uma sessão de tempo sentado prolongado de 10 horas, com um total 
de quatro refeições padronizadas. Os níveis de glicose e pressão arterial foram 
medidos no jejum, antes e 1 hora após cada refeição e 2 horas após o almoço. 
Os níveis de triglicerídeos foram medidos no jejum, 2 e 3:30 horas depois do 
almoço. O modelo linear generalizado foi utilizado para comparar a área sob a 
curva incremental média (ASCi) dos níveis de glicose e triglicerídeos e a área 
sob a curva média (ASC) dos níveis de pressão arterial entre os grupos, com 
ajuste para os valores de jejum. O grupo fisicamente ativo apresentou menor 
ASCi média das 10 horas da glicose (β = -5,55 mg/dL•h, IC 95%: -9,75; 1,33; p 
= 0,010) e do período da manhã (β = -7,05 mg/dL•h, IC 95%: -12,12; -2,00; p = 
0,006) comparado ao grupo fisicamente inativo. Não houve diferença da ASCi 
dos triglicerídeos (p = 0,517) e ASC da pressão arterial (ps > 0,145) entre os 
grupos. Em conclusão, adultos fisicamente ativos apresentam melhor controle 
glicêmico que adultos fisicamente inativos durante tempo sentado prolongado. 
 
Palavras-chave: Estilo de vida sedentário; atividade física; fator de risco; 

exercício 

TITLE: Cardiometabolic markers for prolonged sitting time in active and inactive 

adults 

Abstract 

The objective was to analyze the cardiometabolic behavior during a prolonged 
sitting session in physically active and inactive adults. Ten physically active adults 
(age, 27.3 ± 4.9 years) and 11 physically inactive (age, 26.3 ± 3.2 years) 
participated in the study. All performed a 10-hour long sitting session, with a total 
of four standardized meals. Glucose and blood pressure levels were measured 
at fasting, before and 1 hour after each meal, and 2 hours after lunch. 
Triglycerides levels were measured on fasting at 2 and 3:30 hours after lunch. 
The generalized linear model was used to compare the area under the 
incremental curve (AUCi) of the glucose and triglycerides levels, and the area 
under the curve (AUC) of the blood pressure levels between the physically active 
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vs. inactive groups, with adjustment for fasting values. The physically active 
group showed lower mean blood glucose AUCi of 10 hours (β = -55.4 mg / dL • 
10h, 95% CI: -97.5, -13.3, p = 0.010), and morning (β = -35.3 mg / dL • 5h, 95% 
CI: -60.6, -10.0, p = 0.006) compared to the physically inactive group. There was 
no difference in triglycerides AUCi (p = 0.517) and blood pressure AUC (p > 
0.145) between groups. In conclusion, physically active adults have better 
glycemic control than physically inactive adults during prolonged sitting time. 
 
Keywords: Sedentary lifestyle; physical activity; exercise; risk factors. 
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TÍTULO: Obtenção de saponinas a partir do resíduo industrial de Agave sisalana 

para uso em sabonete facial em pó: estudo da segurança in vitro e in vivo 

Resumo 

 

Agave sisalana Perrine, conhecida popularmente como sisal, é uma planta de 
extenso cultivo na região nordeste do Brasil. Das folhas do sisal são retiradas 
fibras utilizadas em diferentes aplicações. Desse processo de desfibramento, 
uma grande quantidade de resíduo é gerada (cerca de 95% do peso bruto), 
sendo descartado no meio ambiente sem tratamento, podendo ocasionar danos 
ambientais. Assim, o objetivo foi obter a fração enriquecida em em saponinas e 
polissacarídeos (FSP) de Agave sisalana, para desenvolvimento de um 
sabonete em pó. O resíduo foi coletado diretamente do processo de 
desfibramento e em seguida submetido prensagem e liofilização. O resíduo 
liofilizado foi avaliado quanto a sua segurança in vitro por meio dos testes de 
citotoxicidade e fototoxicidade. A partir do resíduo do sisal, uma extração aquosa 
por soxhlet (3:1) foi realizada e o produto obtido submetido à liofilização (FSP). 
Em seguida, FSP foi avaliada in vivo quanto a compatibilidade cutânea. O 
resíduo foi considerado não-citotóxico e não-fototóxico e considerado não 
irritante para uso tópico. Assim, o resíduo industrial do sisal pode ser utilizado 
como fonte de matéria prima para aplicação em produtos para cuidados da pele, 
agregando valor a um material de descarte, promovendo o desenvolvimento 
sustentável e contribuindo com o desenvolvimento sócio econômico. 

 
 
Palavras-chave: sisal. Compatibilidade cutânea. Citotoxicidade. Fototo 

TITLE: Saponins obtained from Agave sisalana industrial waste for use in powder 

facial soap: in vitro and in vivo safety study 

Abstract 
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Agave sisalana Perrine, popularly known as sisal, is a widely cultivated plant in 
northeastern Brazil. From the leaves of the sisal, fibers used in different 
applications are removed. From this defibration process, a large amount of waste 
is generated (about 95% of gross weight), being discarded in the environment 
without treatment, which can cause environmental damage. Thus, the objective 
was to obtain the fraction enriched in Agave sisalana saponins and 
polysaccharides (FSP) for the development of a soap powder. The residue was 
collected directly from the defibration process and then subjected to pressing and 
lyophilization. The lyophilized residue was evaluated for its in vitro safety by 
cytotoxicity and phototoxicity tests. From the sisal residue, an aqueous soxhlet 
extraction (3: 1) was performed and the obtained product subjected to 
lyophilization (FSP). Next, FSP was evaluated in vivo for skin compatibility. The 
residue was considered non-cytotoxic and non-phototoxic and considered non-
irritating for topical use. Thus, sisal industrial waste can be used as a source of 
raw material for application in skin care products, adding value to a waste 
material, promoting sustainable development and contributing to socio-economic 
development. 

 
 
Keywords: sisal. Skin compatibility. Cytotoxicity. Fototo 
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TÍTULO: Análise das propriedades mecânicas de diferentes técnicas 

restauradoras em cavidades extensas 

Resumo 

 

O presente estudo objetivou avaliar as propriedades físico-mecânicas de 
restaurações em cavidades extensas a partir de diferentes técnicas empregadas 
durante seu desenvolvimento. Foram utilizadas 3 técnicas restauradoras: direta 
com resina convencional, direta com resina BullkFill ou semi-direta com resina 
convencional. Para simular as cavidades dentárias utilizou-se incisivos bovinos, 
livres de trincas e defeitos estruturais e, a partir de então, foi possível analisar as 
seguintes variáveis: profundidade de polimerização (PP), adaptação marginal 
(AM), nano infiltração (NI) e resistência de união (RU). Para cada técnica 
restauradora, foram separadas vinte amostras e a distribuição dos grupos se deu 
pela profundidade de polimerização e resistência de união; Adaptação marginal 
e Nano infiltração. A etapa de preparo cavitário foi realizada com uma máquina 
padronizadora, na qual foram acopladas pontas Maxicut de forma a penetrar no 
centro da amostra, referente ao espaço da cavidade pulpar, originando 
cavidades cônicas padronizadas. A partir de então, as amostras foram 
restauradas com as diferentes técnicas previamente citadas e, em seguida, os 
testes para mensurar PP, AM, NI e RU. Ao final das análises concluiu-se que as 
cavidades restauradas pela técnica semidireta obtiveram melhor desempenho 
em relação a profundidade de polimerização, nanoinfiltração e resistência de 
união. 

 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: cavidades extensas; polimerização; nano 

infiltração; 

TITLE: Analysis of the mechanical properties of different restorative techniques 

in extensive cavities 

Abstract 

 

The present study aimed to evaluate the physico-mechanical properties of 
restorations in extensive cavities from different techniques employed during their 
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development. Three restorative techniques were used: direct with conventional 
resin, direct with Bullk Fill resin or semi-direct resin with conventional resin. In 
order to simulate the dental cavities, bovine incisors, free of cracks and structural 
defects, were used and the following variables were analyzed: polymerization 
depth (PP), marginal adaptation (AM), nano infiltration (NI) and bond strength 
(RU). For each restorative technique, twenty samples were separated and 
previously disinfected in aqueous Thymol solution at 40 ° C for one week. 
Subsequently, their roots were removed with diamond discs at the time of the 
cementoenamel junction, so that only cross-sections were made, leaving them in 
a 4mm-thick disk format. The distribution of the groups was due to the depth of 
polymerization and bond strength; Marginal adaptation and Nano infiltration. The 
cavity preparation stage was performed with a standardizing machine, in which 
Maxicut tips were inserted to penetrate the center of the sample, referring to the 
space of the pulp cavity, giving rise to standardized conical cavities. Thereafter, 
the cavities were restored with the different techniques previously cited, and then 
the tests to measure PP, AM, NI, and RU. 

 
 
Keywords: The present study aimed to evaluate the physico-mechanical 

properties 
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TÍTULO: Consumo alimentar e dietético de meninos com Distrofia Muscular de 

Duchenne 

Resumo 

A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma grave doença neuromuscular 
genética ligada ao cromossomo X e cursa com perda de deambulação, dores 
ósseas, processo inflamatório e alterações da composição corporal que 
culminam com óbito precoce. O tratamento envolve a utilização prevalente de 
corticoides que tem sido associado à preservação da função muscular. Embora 
não tenha sido relatado na literatura científica a deficiência de micronutrientes 
consumidos por crianças com DMD, há a indicação de suplementação de cálcio 
e vitamina D devido à estreita relação destes com a da saúde óssea. Este estudo 
teve como objetivo principal avaliar o consumo de energia, macronutrientes e 
micronutrientes de indivíduos com DMD. O estudo é observacional do tipo 
prospectivo e avaliou 16 indivíduos com diagnóstico de DMD prévio. O consumo 
alimentar foi avaliado por meio de dois Recordatórios 24 horas onde os dados 
foram analisados por meio do software Avanutri®. A ingestão média de energia 
correspondeu a 1.628 (407) kcal, carboidratos obteve média de 208 (63,6) g, 
proteínascorrespondeu a 2,5 (1,2) g/kg e 52,2 (16,5) g para lipídios. Já a ingestão 
média dos Micronutrientes foi de 2,3 (1,6) µg; 10,1 (4,1) mg; 901,8 (208,5) mg; e 
412,2 (276,8) mg para vitamina D, zinco, fósforo e cálcio, respectivamente. Por 
fim, foram observadas uma alta ingestão calórica e de carboidratos e baixa 
ingestão de zinco, fósforo, cálcio e vitamina D nos indivíduos. 

 
Palavras-chave: Distrofia Muscular de Duchenne, consumo alimentar, zinco 

TITLE: Food and Dietary Consumption of boys with duchenne muscular 

dystrophy 

Abstract 

Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) is a severe genetic X-linked 
neuromuscular disease and leads to loss of ambulation, bone pain, inflammatory 
process and changes in body composition that lead to early death. Treatment 
involves the prevalent use of corticosteroids that have been associated with 
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preservation of muscle function. Although micronutrient deficiencies consumed 
by children with DMD have not been reported in the scientific literature, calcium 
and vitamin D supplementation is indicated because of their close relationship to 
bone health. This study aimed to evaluate the energy consumption, 
macronutrients and micronutrients of individuals with DMD. This is a prospective 
observational study and evaluated 16 individuals with a previous diagnosis of 
DMD. Food intake was assessed by two 24-hour recalls where data were 
analyzed using Avanutri® software. The average energy intake was 1,628 (407) 
kcal, carbohydrates averaged 208 (63.6) g, proteins corresponded to 2.5 (1.2) g 
/ kg and 52.2 (16.5) g for lipids. The average micronutrient intake was 2.3 (1.6) 
µg; 10.1 (4.1) mg; 901.8 (208.5) mg; and 412.2 (276.8) mg for vitamin D, zinc, 
phosphorus and calcium, respectively. Finally, a high caloric and carbohydrate 
intake and a low intake of zinc, phosphorus, calcium and vitamin D were observed 
in the individuals. 

 
Keywords: Duchenne Muscular Dystrophy, food consumption, Zinc 
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TÍTULO: A body art de Marcelo Braga e Renan Marcondes e as reflexões sobre 

o corpo 

Resumo 

A body art, expressão artística, surgida no Brasil na década de 70, objetivando 
questionar o conhecimento do corpo, pode ser feita através de várias formas de 
expressões que englobam, dentre outras, tatuagens, piercings e escarificações; 
todos esses reunidos em performances, com significados que ultrapassam a 
finalidade estética, já que o corpo na body art é o local no qual o mundo é 
questionado. Ela surge como contestação de valores sociais impostos à 
homogeneização, às relações entre homens e mulheres, à sexualidade. “A 
intenção deixa de ser a afirmação do belo para ser a provocação da carne, o 
virar do avesso o corpo, a imposição do nojo ou do horror” (LE BRETON, 2003, 
p.44). Diante disso, lançamos o nosso olhar para o trabalho de Tales Frey, para 
revelar sentidos sobre o corpo humano, em suas performances artísticas, na 
Educação física. Apresentamos como referência metodológica a 
Fenomenologia, que apresenta o mundo vivido como fonte primordial de 
conhecimento (NÓBREGA, 2010). Identificamos, nas reflexões, um método de 
investigação, visto que a body art, expressa nas performances do artista, é uma 
técnica que pode amplificar a compreensão fenomenológica, realçando a tese 
do corpo vivo, configurado por significações existenciais. Nossas fontes são 
textos, livros, vídeos, entrevistas, dentre outras fontes. A descrição dessas, e 
consequente interpretação e compreensão, formam uma rede de significados 
sobre o fenômeno investigado. 
 
Palavras-chave: Body Art; Fenomenologia; Educação Física 

TITLE: A BODY ART IN THE PERFORMANCES OF TALES FREY: 

REFLECTIONS FOR PHYSICAL EDUCATION 

Abstract 

The body art, artistic phenomenon, borned in the 70’s in Brazil, discussion about 
the body knowing, can be doing with a lot of different ways that realised many 
expressions, like tattoos, piercings and scarifications; all that, happens on 
performs, with meanings that are surpassing the aesthetic, because the body, in 
body art, is the world local of suggesting. This, born like a social value that taxes 
the homogenization, the relations between men and women, the sexuality. “The 
intention is no longer the affirmation of beauty but the provocation of the flesh, 
the turning of the body inside out, the imposition of disgust or horror” (LE 
BRETON, 2003, p.44). We throw our view for Tales Frey work, to survival some 
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senses about the human body, in your artistics performs in Physical Education. 
We used the Phenomenology that show the lived world like the primordial 
knowledge (NÓBREGA, 2010). Also, we identified, in our feelings, one 
investigation method, because body art express in a artist perform a technical 
that can amplifies our phenomenology comprehension, highlighting the idea of 
the living body, setting up the existential meanings. Our references are being of 
texts, books, videos, interviews, and others. The description of them, and the 
comprehension and interpretation, make one big web significations about the 
investigated phenomenon. 
 
Keywords: Body Art; Phenomenology; Physical Education 
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TÍTULO: MOTIVOS DE MIGRAÇÕES NO CENÁRIO DO MERCADO DE 

TRABALHO DE ENFERMEIRAS/OS 

Resumo 

O crescente fluxo migratório de enfermeiras/os gerou a necessidade de 
ampliação e regulação dos requisitos mínimos para a incorporação da mão-de-
obra destes profissionais advinda de outros países. Objetivou-se com este 
estudo identificar quais são os principais motivos para a migração de 
enfermeiras/os, encontrados na literatura nacional e internacional, nos últimos 
cinco anos. Trata-se de uma revisão integrativa realizada nas bases de dados 
LILACS (Literatura Latinoamericana e do Caribe em Ciências da Saúde), 
PUBMED (Public/Publish Medline) e CINAHL (Cumulative Index to Nursing and 
Allied Health Literature). A matriz de síntese foi composta por 33 artigos, na qual 
apontou-se como evidência dois principais fatores contribuintes para a migração 
de enfermeiras/os: motivos internos e externos facilitadores da migração. A 
procura por melhores condições, melhores remunerações e melhor qualidade de 
vida presentes no país de destino em relação ao país de origem, foram os 
principais motivadores da migração. Estas circunstâncias foram justificadas 
pelos profissionais como medidas de manter o custo e a qualidade de vida, pois 
essas/es enfermeiras/os geralmente se encontram em posições de provedores 
de suas famílias. Conclui-se que ao se considerar o cenário de flutuações 
econômicas, assim como considerar as prioridades adotadas pelos países frente 
às demandas populacionais em cada continente, possa ocorrer facilidades ou 
dificuldades da contratação de enfermeiras/os migrantes. 
 
Palavras-chave: Mercado de Trabalho. Enfermagem. Migração Humana. 

TITLE: REASONS FOR MIGRATION IN THE NURSING LABOR MARKET 

SCENARIO 

Abstract 

The increasing migratory flow of nurses has led to the need to expand and 
regulate the minimum requirements for incorporating the workforce of these 
professionals from other countries. The objective of this study was to identify the 
main reasons for the migration of nurses, found in the national and international 
literature, in the last five years. This is an integrative review performed on the 
LILACS (Latin American and Caribbean Health Sciences), PUBMED (Public / 
Publish Medline), and CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health 
Literature) databases. The synthesis matrix was composed of 33 articles, in 
which two main contributing factors for nurses' migration were pointed as 
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evidence: internal and external motives facilitating migration. The search for 
better conditions, better remuneration and better quality of life present in the 
destination country in relation to the country of origin were the main motivators of 
migration. These circumstances were justified by the professionals as measures 
to maintain the cost and quality of life, as these nurses are usually in the positions 
of their family providers. It is concluded that when considering the scenario of 
economic fluctuations, as well as considering the priorities adopted by the 
countries facing the population demands in each continent, there may be facilities 
or difficulties in hiring nurses / migrants. 
 
Keywords: Job market. Nursing. Human migration. 
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TÍTULO: PADRÕES DE DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA E RIQUEZA DA 

SUBTRIBO CEREINAE (CACTACEAE) 

Resumo 

 

A subtribo Cereinae pertence à tribo Cereeae (subfamília Cactoideae, 
Cactaceae) e é composta por 14 gêneros. O grupo é um importante elemento 
florístico da região neotropical, com ocorrência marcada no leste do Brasil, e 
ocorre na América do Norte, Central e do Sul. Este trabalho tem como objetivo 
estudar os padrões de distribuição geográfica dos gêneros da subtribo e elucidar 
regiões com particular riqueza e endemismo. Para a elaboração de mapas de 
ocorrência e observação dos padrões de distribuição dos gêneros, os registros 
de ocorrência foram obtidos de bancos de dados de herbários online, mapeados 
e analisados frente às variáveis de precipitação, tipos de solos e biomas. Foi 
observada a ocorrência predominante no leste do Brasil, principalmente no 
Nordeste e Sudeste. O padrão de ocorrência dos gêneros se concentra nos 
biomas de clima semiárido, distribuindo-se principalmente na Floresta Atlântica, 
Caatinga e Cerrado, com maior riqueza de espécies concentrada nos Estados 
da Bahia e Minas Gerais. Os dados aqui produzidos estão sendo organizados 
em um artigo científico para publicação e contribuirão com um projeto global 
sobre a filogenia e aspectos evolutivos da subtribo. 

 
 
Palavras-chave: Biogeografia. Neotrópicos. Leste do Brasil. 

TITLE: GEOGRAPHIC DISTRIBUTION PATTERNS AND RICHNESS 

CEREINAE SUBTRIBE (CACTACEAE) 

Abstract 

 

Subtribe Cereinae belongs to tribe Cereeae (subfamily Cactoideae, Cactaceae) 
and contains 14 genera. The group is an important floristic element of the 
neotropical region, occurring in North, Central and South America with marked 
occurrence in eastern Brazil. This work aims to investigate the geographic 
distribution patterns of the genera of the subtribe and to highlight regions with 
particular richness and endemism Records for genera surveyed from herbaria 
online databases were mapped and analyzed together with the variables 
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precipitation, soil types and biomes. The group is centered in eastern Brazil, 
mainly in the Northeastern and Southeast region with genera occurring mainly in 
semi-arid climate biomes, such as the Atlantic Forest, Caatinga and Cerrado, with 
greater richness of species in the states of Bahia and Minas Gerais. Data here 
produced are being organized for publication and will contribute to a global project 
on the phylogeny and evolutionary aspects of subtribe Cereinae. 

 
 
Keywords: Biogeography. Neotropical region. Eastern Brazil. 
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TÍTULO: ATIVIDADE ANTIÚLCERA DO SUCO DAS FOLHAS DE Kalanchoe 

brasiliensis CAMBESS E Kalanchoe pinnata (LAMARCK) PERSOON 

Resumo 

 

Ratos Wistar foram pré-tratados por via oral com sucos de folhas (125, 250 e 
500 mg / kg) ou ranitidina (50 mg / kg). K. brasiliensis em todas as doses e K. 
pinnata nas doses de 250 mg / kg e 500 mg / kg reduziram significativamente as 
lesões no modelo de indução de etanol. No modelo de indução de indometacina, 
ambas as espécies apresentaram resultados significativos nas doses de 250 e 
500 mg / kg. Além disso, o pré-tratamento com sucos foliares aumentou o 
sistema de defesa antioxidante, a glutationa (GSH), enquanto o malondialdeído 
(MDA), a mieloperoxidase (MPO), a interleucina-1β (IL-1β) e o fator de necrose 
tumoral-α (TNF-α) os níveis foram significativamente reduzidos. Esses achados 
mostram que os sucos das folhas das duas espécies apresentaram efeitos 
gastroprotetores nas lesões gástricas induzidas pelo etanol e indometacina, em 
consequência da supressão da inflamação gástrica, atividade antioxidante e 
manutenção da arquitetura da estrutura da mucosa. 

 
 
Palavras-chave: K. brasiliensis, K. pinnata, ranitidina, ratos Wistar 

TITLE: ANTI-CLERIC LEAF JUICE ACTIVITY OF Kalanchoe brasiliensis 

CAMBESS AND Kalanchoe pinnata (LAMARCK) PERSOON 

Abstract 

Wistar rats were pre-treated orally with leaf juices (125, 250 and 500 mg / kg) or 
ranitidine (50 mg / kg). K. brasiliensis at all doses and K. pinnata at doses of 250 
mg / kg and 500 mg / kg significantly reduced lesions in the ethanol induction 
model. In the indomethacin induction model, both species showed significant 
results at doses of 250 and 500 mg / kg. In addition, pretreatment with leaf juices 
increased the antioxidant defense system, glutathione (GSH), while 
malondialdehyde (MDA), myeloperoxidase (MPO), interleukin-1β (IL-1β) and 
necrosis factor Tumor-α (TNF-α) levels were significantly reduced. These findings 
show that the leaf juices of both species had gastroprotective effects on gastric 
lesions induced by ethanol and indomethacin, as a consequence of suppression 
of gastric inflammation, antioxidant activity and maintenance of mucosal structure 
architecture. 
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Keywords: K. brasiliensis, K. pinnata, ranitidine, Wistar rats 
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TÍTULO: TENDÊNCIAS E PROJEÇÕES DA MORTALIDADE PELAS 

NEOPLASIAS MALIGNAS DE TESTÍCULOS NO BRASIL ATÉ 2030. 

Resumo 

Objetivo:analisar a tendência da mortalidade por câncer do testículo no Brasil no 
período de 2001-2015 e calcular a projeção de mortalidade para o período 2016-
2030.Métodos:Estudo ecológico de base demográfica com uso de informações 
do Sistema de Informações sobre Mortalidade sobre os óbitos por câncer do 
testículo ocorridos no Brasil. A tendência da mortalidade foi analisada pela 
regressão Joinpoint, e para o cálculo das projeções foi utilizado o Nordpred. 
Resultados:A taxa de mortalidade padronizada à população mundial para os 
homens variou de 0,36 óbitos/ 100.000 habitantes, no ano de 2001, a 0,41 óbitos/ 
100.000 habitantes, no ano de 2015. houve uma tendência de aumento para o 
Brasil (APC= 1.3% IC95% 0.6; 2.0) e Sudeste (APC= 1.5% IC95%0.2; 2.7). 
Analisando os dados para o Brasil no quinquênio 2026-2030, foi projetada a 
ocorrência de 2.888 óbitos por câncer do testículo para este período, o que 
corresponde a uma mudança de 26,6% quando comparada ao período de 2011-
2015, sendo esta mudança explicada em maior medida pelo aumento do risco 
de morrer (14,2%)quando comparada às modificações da estrutura demográfica 
(12,4%).Conclusões:a mortalidade por câncer de testículo noBrasil apresenta 
tendência de aumento, e até 2030, a carga de mortalidade seguirá aumentando. 
 
Palavras-chave: Neoplasia de testículo; Tendência; projeção; mortalidade 

TITLE: MORTALIDADE POR CÂNCER DE TESTÍCULO NO BRASIL: 

TENDÊNCIAS E PROJEÇÕES ATÉ 2030. 

Abstract 

Objective: to analyze the trend of testicular cancer mortality in Brazil in the period 
2001-2015 and calculate the mortality projection for the period 2016-2030. 
Methods: Demographic-based ecological study using information from the 
Mortality Information System on the deaths from testicular cancer occurred in 
Brazil. The mortality trend was analyzed by the Joinpoint regression, and 
Nordpred was used to calculate the projections. Results: The standardized 
mortality rate for the world population for men ranged from 0.36 deaths / 100,000 
inhabitants in 2001 to 0.41 deaths / 100,000 inhabitants in the year 2015. There 
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was a tendency for Brazil to increase (APC = 1.3% IC95% 0.6; 2.0) and Southeast 
(APC = 1.5% CI95% 0.2; 2.7). Analyzing the data for Brazil in the five-year period 
2026-2030, 2,898 deaths from testicular cancer were projected for this period, 
which corresponds to a 26.6% change when compared to the period 2011-2015, 
and this change (14.2%) when compared with the changes in the demographic 
structure (12.4%). Conclusions: the mortality rate from testicular cancer in Brazil 
shows a tendency to increase, and by 2030, the burden mortality rate will 
continue to increase. 
 
Keywords: Testicular neoplasm; Trend; projection; mortality 
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TÍTULO: Investigação in silico dos mrnas e mirnas que influenciam o 

desenvolvimento da insuficiência cardíaca isquêmica 

Resumo 

A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome progressiva que causa altos índices 
de morbidade e mortalidade no mundo, caracterizada pela incapacidade do 
coração distribuir sangue suficiente para os demais tecidos. O infarto agudo do 
miocárdio é a principal causa da IC, e a velocidade do estabelecimento da 
doença é diretamente proporcional ao tempo que o paciente leva entre o 
surgimento dos sintomas e o início do tratamento. O diagnóstico é feito pelos 
sinais e sintomas, juntamente com o ecocardiograma, contudo muitas vezes ele 
é realizado quando a doença já está estabelecida e progredindo, pois, há 
ausência de sinais e sintomas no início da IC em virtude dos mecanismos 
compensatórios desenvolvidos pelo organismo. Sendo assim, o estudo tem 
como objetivo avaliar a expressão de um painel gênico, bem como a influência 
epigenética sobre esses genes, em sangue periférico de pacientes com IC pós-
infarto em busca de um melhor entendimento da fisiopatologia molecular dos 
estágios iniciais da IC, na tentativa de encontrar marcadores que possam ajudar 
no monitoramento do desenvolvimento da IC após o infarto, permitindo a adoção 
precoce do tratamento para conter a progressão da doença. A expressão gênica 
e de miRNAs será analisada em sangue periférico de pacientes com IC através 
da técnica de PCR em tempo real na busca de moléculas diferentemente 
expressas. A obtenção de sangue periférico é uma técnica minimamente 
invasiva o que a torna atrativa para o monitoramento de pacientes. 
 
Palavras-chave: IC, biomarcadores, miRNA 

TITLE: In silico investigation of mrnas and mirnas that influence the development 

of ischemic heart failure 

Abstract 

Heart failure (HF) is a progressive syndrome that causes high rates of morbidity 
and mortality worldwide, characterized by the inability of the heart to distribute 
enough blood to other tissues. Acute myocardial infarction is the main cause of 
HF, and the speed of onset of the disease is directly proportional to the time it 
takes between the onset of symptoms and the start of treatment. The diagnosis 
is made by the signs and symptoms, together with the echocardiogram, however 
it is often made when the disease is already established and progressing, since 
there are no signs and symptoms in the beginning of HF due to the compensatory 
mechanisms developed by the body. Thus, the study aims to evaluate the 
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expression of a gene panel, as well as the epigenetic influence on these genes, 
in peripheral blood of patients with postinfarction HF seeking a better 
understanding of the molecular pathophysiology of the early stages of HF, in an 
attempt to find markers that can help in monitoring the development of HF after 
infarction, allowing early adoption of treatment to curb disease progression. Gene 
and miRNA expression will be analyzed in peripheral blood of HF patients by real-
time PCR for differently expressed molecules. Obtaining peripheral blood is a 
minimally invasive technique which makes it attractive for patient monitoring. 
 
Keywords: HF, biomarker, miRNA 
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TÍTULO: Desenvolvimento do vocabulário expressivo e de habilidades narrativas 

em pré-escolares com desenvolvimento típico nascidos no Rio Grande do Norte 

Resumo 

 

O desenvolvimento da linguagem ocorre de maneira gradativa, iniciando-se de 
maneira lenta e gradual até a chamada “explosão” do vocabulário, no entanto, 
há certa variação individual nesse processo de aquisição que é resultado das 
interações sociais, conceituais e linguísticas, tais interações também influenciam 
nas habilidades da narrativa. O objetivo desse estudo foi caracterizar o 
desempenho de pré-escolares nascidos no Rio Grande do Norte em tarefas de 
vocabulário expressivo e narrativa. 

 
 
Palavras-chave: Vocabulário. Pré-escolar. Linguagem. Estudos de Linguagem. 

Narrativa. 

TITLE: Development of expressive vocabulary and narrative skills in typically 

developing preschoolers born in Rio Grande do Norte 

Abstract 

The development of language occurs gradually, starting slowly and gradually until 
the so-called “explosion” of vocabulary, however, some individual variation in this 
process of acquisition that is the result of social, conceptual and linguistic 
interactions, such interactions. also influence narrative skills. The aim of this 
study was to characterize the performance of expressive and narrative 
vocabulary tasks in preschoolers born in Rio Grande do Norte 
 
Keywords: Vocabulary. Preschool. Language. Language studies. Narrative. 
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TÍTULO: Avaliação da estabilidade físico-química de adaptações farmacêuticas 

de Pirimetamina para tratamento de Toxoplasmose Congênita 

Resumo 

A Pirimetamina é um inibidor da enzima di-hidrofolato redutase (DHFR), 
amplamente utilizada na prevenção e tratamento da malária e no tratamento de 
toxoplasmose congênita ou adquirida. Esse fármaco é comercializado sob a 
forma de comprimidos, o que dificulta a administração em recém-nascidos e 
idosos portadores da infecção. Assim, o presente trabalho objetivou promover a 
adaptação dessa forma farmacêutica para uso pediátrico. Para tanto, duas 
formulações de suspensões foram elaboradas e avaliadas quanto a suas 
características físico-químicas em temperaturas diferentes, a saber: aspecto 
macroscópico, pH, condutividade elétrica, viscosidade, diâmetro médio das 
partículas e teor. Apesar de diferirem entre si, as preparações de pirimetamina 
em sacarose e sorbitol apresentaram valores de pH, condutividade e viscosidade 
compatíveis com a via oral. Os tamanhos de partícula não apresentaram uma 
variabilidade entre as duas formulações. O Doseamento terá a necessidade de 
repetição. Os resultados obtidos mostraram que as duas formulações 
apresentam uma resposta semelhante quando exposto a temperaturas 
diferentes e foi possível estabelecer uma estabilidade de quatorze dias das 
formulações. 
 
Palavras-chave: Pirimetamina, Toxoplasmose congênita, Suspensão, 

Adaptação 

TITLE: EVALUATION OF PHYSICO-CHEMICAL STABILITY OF 

PHARMACEUTICAL ADAPTATIONS OF PYRIMETHAMINE FOR THE 

TREATMENT OF CONGENITAL TOXOPLASMOSIS 

Abstract 

Pyrimethamine is an inhibitor of the dihydrofolate reductase enzyme (DHFR), 
widely used in the prevention and treatment of malaria and the treatment of 
congenital or acquired toxoplasmosis. This drug is marketed in the form of tablets, 
which makes administration difficult in newborns and elderly carriers of the 
infection. Thus, this study aimed to promote the adaptation of this pharmaceutical 
form for pediatric use. For this purpose, two suspensions formulations were 
elaborated and evaluated for their physicochemical characteristics at different 
temperatures, namely: macroscopic aspect, pH, electrical conductivity, viscosity, 
average particle diameter, and content. Although they differed among 
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themselves, the preparations of pyrimethamine in sucrose and sorbitol presented 
values of pH, conductivity, and viscosity compatible with the oral route. Particle 
sizes did not present variability between the two formulations. The dosing will 
need to be repeated. The results obtained showed that the two formulations 
presented a similar response when exposed to different temperatures and it was 
possible to establish stability of fourteen days of the formulations. 
 
Keywords: Congenital Toxoplasmosis, Suspension, Adaptation, Pyrimethamine 
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TÍTULO: Biomarcadores em câncer de mama triplo-negativo 

Resumo 

 

A patologia de câncer de mama triplo-negativo (TNBC) é caracterizada pelo teste 
negativo de receptores de estrógeno (ER-), progesterona (PR-) e HER2 (HER2-
), sendo a forma mais agressiva de câncer de mama que atinge cerca de 10-
20% dos casos. O presente estudo tem como objetivo investigar o impacto de 
mutações somáticas em genes supressores de tumor. Para a extração dos 
dados utilizou-se 11 projetos (6052 amostras) presentes no CBio Cancer 
Genome Portal (https://www.cbioportal.org/), dos quais 8 apresentaram 
amostras de pacientes diagnosticados com TNBC. Com os dados obtidos na 
coleta, foi possível realizar a identificação e a separação das amostras de 
pacientes diagnosticados com a patologia TNBC (n = 683). A análise foi realizada 
em 5 genes supressores de tumor: BRCA1, BRCA2, BARD1, PALB2 e RAD51D. 
Nos quais foram encontradas 28, 21, 3, 5 e 0 mutações, respectivamente. Diante 
disso, construíram-se curvas de Kaplan-Meier para avaliar os índices de 
sobrevida desses pacientes o que permitiu a observação de que mutações 
somáticas nesses genes não têm impacto significativo no desfecho clínico do 
TNBC. O que também foi observado ao se comparar os resultados do TNBC com 
os demais subtipos de câncer de mama. O presente trabalho partiu da hipótese 
de que mutações somáticas nos genes supressores de tumor citados estão 
relacionados com o prognóstico ruim em relação a doença. Após as análises, 
observou-se que tais mutações não têm impacto significativo, portanto, a 
hipótese nula. 

 
 
Palavras-chave: Biomarcadores. Triplo-Negativo. Genes Supressores. 

Mutações Somáticas. 

TITLE: Biomarkers in Triple Negative Breast Cancer 

Abstract 

 

Triple-negative breast cancer (TNBC) pathology is characterized by negative 
estrogen receptor (ER-), progesterone (PR-) and HER2 (HER2-) testing, being 
the more aggressive form of breast cancer than about 10-20% of the cases . The 
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present study aims to investigate the impact of somatic mutations on tumor 
suppressor genes. For data extraction, 11 projects (6052 samples) from the CBIO 
Cancer Genome Portal (https://www.cbioportal.org/) were used, including 8 
samples from patients diagnosed with TNBC. In order to perform data collection, 
an identification and registration of samples from patients diagnosed with TNBC 
(n = 683) was performed. The analysis was performed on 5 tumor suppressor 
genes: BRCA1, BRCA2, BARD1, PALB2 and RAD51D. Joints were found 28, 21, 
3, 5 and 0 mutations, respectively. Therefore, Kaplan-Meier curves are 
constructed to obtain survival indicators of patients who have observed that 
somatic mutations have no significant impact on TNBC. Which was also when 
comparing the results of TNBC with the other subtypes of breast cancer. The 
present work is part of the analysis of the somatic mutations in the tumor 
suppressor genes cited that are related to the prognosis in relation to the disease. 
After the analyzes, it is observed that such treble can't have significant impact, 
therefore, a null hypothesis. 

 
 
Keywords: Biomarkers. Triple Negative. Suppressor Genes. Somatic Mutations. 
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TÍTULO: Perfil Clínico de pacientes com Cardite Reumática submetidos à 

corticoterapia em Serviço Universitário de Referência: Estudo Piloto 

Resumo 

A Febre Reumática (FR) é a principal causa de cardiopatia adquirida na infância. 
O tratamento da Cardite Reumática (CR) é realizado de acordo com a sua 
apresentação clínica, a exemplo do uso de corticosteroides (CE), não havendo 
consenso na literatura sobre o seu emprego. Nesse cenário, realizou-se estudo 
retrospectivo, descritivo traçando o perfil clínico-epidemiológico de pacientes 
com CR atendidos em Serviço Universitário de Referência submetidos à 
corticoterapia em algum momento do diagnóstico, em duas modalidades: 
combinada (endovenoso e oral) para tratamento de CR grave ou moderada; e 
oral isoladamente para tratamento de Coreia de Sydenham (CS) ou Artrite. 
Foram analisados dados de 16 pacientes com FR e CR, observando-se uma 
concomitância com CS em 6/16 (37,5%) dos casos. Os pacientes que 
apresentaram queixas articulares, CS e sintomas relativos à Insuficiência 
Cardíaca (IC) apresentaram melhora clínica com remissão total ou parcial dos 
sintomas em 14/16 (87,5%) dos casos; nos 2/16 (12,5%) em que não houve 
melhora clínica, os mesmos foram submetidos à cirurgia cardíaca. Com base 
nesses dados, a terapia com CE se mostrou eficaz para controle da atividade 
inflamatória em relação à FR e suas complicações, sobretudo no tratamento da 
CS e CR, ressaltando a importância da obtenção de dados desse gênero para 
elaboração de protocolos clínicos específicos para o tratamento das formas 
graves de CR e prevenir a progressão das formas leves para as mais 
complicadas. 
 
Palavras-chave: Febre Reumática. Doença Cardíaca Reumática. 

Corticosteroides. 

TITLE: Clinical profile of patients with rheumatic carditis submitted to 

corticotherapy in a University Reference Service: Pilot Study 

Abstract 

Rheumatic fever (RF) is the main cause of acquired childhood heart disease. The 
treatment of rheumatic carditis (RC) is performed according to its clinical 
presentation, such as the use of corticosteroids (CE), and there is no consensus 
in the literature about its use. In this scenario, a retrospective, descriptive study 
was performed tracing the clinical-epidemiological profile of patients with CR 
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attended at a University Service of Reference (SUR), who underwent 
corticosteroid therapy at some point of this diagnostic in two modalities: combined 
(intravenous and oral) for treatment of severe or moderate CR; and oral isolated 
for treatment of Sydenham's Chorea (SC) or Arthritis. Data from 16 patients with 
RF and CR were analyzed, and CS concomitance was observed in 37.5% of the 
cases. Patients who presented articulations pain, CS and symptoms related to 
Heart Failure (CI) presented clinical improvement with total or partial remission 
of symptoms in 87.5% of the cases; in 12.5% in which there was no clinical 
improvement, they were submitted to cardiac surgery. There were no deaths. 
Based on these data, CE therapy proved to be effective for controlling 
inflammatory activity in relation to RF complications, especially in the treatment 
of SC and RC, emphasizing the importance of obtaining data of this genre for the 
elaboration of specific clinical protocols for the treatment of severe forms of RC 
and prevent the progression from mild to more complicated forms. 
 
Keywords: Rheumatic fever. Rheumatic Heart Disease. Corticosteroids. 
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TÍTULO: Efeitos comportamentais de antagonista NOP no modelo de depressão 

induzida por administração aguda de dexametasona 

Resumo 

 

A depressão maior apresenta alta prevalência e é uma das maiores causas de 
incapacidade. Dados sugerem que parte dos portadores de depressão 
apresentam desregulação do eixo HPA, o que provoca elevação persistente nos 
níveis plasmáticos de cortisol e corrobora com a perda neuronal. Diante disso, o 
modelo de indução da depressão através de administração aguda de 
glicocorticoides produz alterações robustas em uma variedade de 
comportamentos que mimetizam um estado tipo depressivo. Estudos apontam 
que o bloqueio da sinalização do receptor NOP é considerado uma estratégia 
inovadora para o desenvolvimento de antidepressivos. O presente estudo 
avaliou os efeitos comportamentais do antagonista NOP, SB-612111, em 
camundongos pré-tratados com dexametasona (1x, 64 µg/kg, sc). Os efeitos 
comportamentais do antagonista NOP foram avaliados nos testes da suspensão 
pela cauda, campo aberto e splash test. O tratamento com SB-612111 reverteu 
a elevação do tempo de imobilidade promovido pela dexametasona em 
camundongos no teste da suspensão pela cauda. Importante, nem a 
dexametasona, nem o SB-612111 afetou a locomoção no campo aberto. No 
Splash test, a dexametasona elevou a latência para a auto-limpeza e o 
tratamento com SB-612111 reverteu esse efeito. Estes achados sugerem que o 
antagonista NOP é capaz de reverter as alterações comportamentais induzidas 
pela dexametasona e reforçam a hipótese de que antagonistas NOP são 
moléculas com potencial inovativo para o tratamento da depressão maior. 

 
 
Palavras-chave: Depressão. Modelo animal. Antidepressivo. Antagonista NOP. 

Camundongo 

TITLE: BEHAVIOURAL EFFECTS OF CLASSICAL ANTIDEPRESSANTS AND 

NOP ANTAGONISTS IN THE ACUTE DEXAMETHASONE-INDUCED 

DEPRESSIVE-LIKE STATE IN MICE 

Abstract 
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Major depression is a high prevalent psychopathology and is one of the major 
causes of disability. Data suggest that some of the patients with depression 
display dysregulation of the HPA axis, which causes persistent elevation in 
plasma cortisol levels and corroborates with neuronal loss. In this context, the 
neuroendocrine model of depression induced by the exogenous acute 
administration of glucocorticoid produces robust changes in a variety of behaviors 
that mimic a depressive-like state. Studies indicate that the blockade of NOP 
receptor signaling is an innovative strategy for the development of 
antidepressants. The present study evaluated the behavioral effects of the NOP 
antagonist, SB-612111, on mice pretreated with dexamethasone (1x, 64 μg/kg, 
sc). The behavioral effects of the NOP antagonist were evaluated in the tail 
suspension, open field and splash test tests. SB-612111 reversed the 
dexamethasone-induced increase of immobility time in the mouse tail suspension 
test. Importantly, neither dexamethasone nor SB-612111 affected locomotion in 
the open field. In the Splash test, dexamethasone increased latency for self-
cleaning and the administration of SB-612111 counteracted it. Taken together, 
these findings suggest that NOP antagonist is able to reverse the 
dexamethasone-induced behavioral changes and reinforce the hypothesis that 
NOP antagonists are potential innovative drugs for the treatment of major 
depression. 

 
 
Keywords: Major depression. Animal model. Mouse. Antidepressant. NOP 

antagonist. 
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TÍTULO: Evidências de validade do instrumento de adaptação, baseado no 

Modelo de Adaptação de Roy, para pessoas com úlcera venosa 

Resumo 

A insuficiência venosa crônica, é uma inadequação do funcionamento do sistema 
venoso, que tem como principal complicação a úlcera venosa (UV). É uma lesão 
localizada nos membros inferiores caracterizada pela destruição da epiderme, 
derme e tecidos mais profundos, provocada pela estase venosa crônica 
associada à hipertensão venosa. A UV representam desafios significativos para 
pacientes e sistemas de saúde: eles são frequentes, caras de gerenciar, 
recorrentes e podem persistir por meses ou anos. Trata-se de um estudo 
metodológico, com o objetivo de validar uma Escala para mensurar o nível de 
Adaptação aos cuidados com a Úlcera Venosa (EAUV) baseada no Modelo de 
Adaptação de Roy. Na primeira etapa, os itens da escala foram construídos a 
partir do Modelo de adaptação de Roy, de duas revisões integrativas da literatura 
e da entrevista a pessoas com úlcera venosa. Na segunda etapa, 24 juízes foram 
selecionados para julgarem a adequação dos itens, que passaram por uma 
correção léxica e gramatical, sendo posteriormente realizado um teste piloto para 
avaliar a compreensão dos itens pelas pessoas com úlcera venosa. Finalizou-se 
esta etapa com uma nova submissão aos juízes. O processo de validação teórica 
do instrumento seguiu o referencial de Pasquali e adotou a técnica Delphi para 
sua operacionalização. Foi considerado válido o item que apresentasse um 
Índice de Validade de Conteúdo (IVC) ≥ 0,9, como os ítens do presente estudo, 
os quais proporcionaram validação para a EAUV. 
 
Palavras-chave: Úlcera Varicosa; Adaptação; Enfermagem; Estudos de 

Validação; Modelos 

TITLE: Validity evidences of the adaptation instrument, based on Roy's 

Adaptation Model, for people with venous ulcer 

Abstract 

Chronic venous insufficiency is an inadequate functioning of the venous system, 
whose main complication is venous ulcer (UV). It is a localized lesion in the lower 
limbs characterized by the destruction of the epidermis, dermis and deeper 
tissues, caused by chronic venous stasis associated with venous hypertension. 
UV pose significant challenges for patients and healthcare systems: they are 
frequent, expensive to manage, recurring and can persist for months or years. 
This is a methodological study aimed at validating a Scale to measure the level 
of adaptation to venous ulcer care (SAVU) based on the Roy Adaptation Model. 
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In the first stage, the items of the scale were constructed based on Roy's 
Adaptation Model, two integrative literature reviews and interviews with people 
with venous ulcers. In the second stage, 24 judges were selected to judge the 
appropriateness of the items, which underwent a lexical and grammatical 
correction, and then a pilot test was performed to assess the understanding of 
the items by people with venous ulcer. This stage was completed with a new 
submission to the judges. The theoretical validation process of the instrument 
followed Pasquali's framework and adopted the Delphi technique for its 
operationalization. The item that presented a Content Validity Index (CVI) ≥ 0.9 
was considered valid, as the items of the present study, which provided validation 
for SAVU. 
 
Keywords: Varicose Ulcer; Adaptation; Nursing; Validation Studies; Models 
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TÍTULO: OS SENTIDOS DA PRÁTICA DO GOALBALL: UMA ANÁLISE COM 

ADEPTOS DA MODALIDADE 

Resumo 

 

Historicamente, o corpo com deficiência era compreendido como algo incapaz 
de pensar, agir e sentir. Contudo, os debates mais recentes sobre as pessoas 
com deficiências ganharam outras caracterizações, dando maior destaque e 
respeito a esta população. Deste modo, o esporte apresenta-se como recurso 
fundamental para o desenvolvimento humano destas. O estudo objetivou 
analisar os significados do goalball para atletas desta modalidade. Participaram 
da pesquisa 18 indivíduos com idades entre 14 e 45 anos. Como destaque, foi 
visto que o goalball pode representar a superação de barreiras, a inclusão e 
ascensão social. Por fim, considera-se que estes achados serão ampliados em 
futura dissertação de mestrado do Programa de Pós-graduação em Educação 
Física da UFRN. 

 
 
Palavras-chave: Esporte Adaptado. Deficiência Visual. Igualdade. 

TITLE: THE MEANINGS OF GOALBALL PRACTICE: AN ANALYSIS WITH 

ADEPTS OF THE MODALITY 

Abstract 

 

Historically, the disabled body was understood as incapable of thinking, acting 
and feeling. However, the most recent debates about people with disabilities have 
gained further characterization, giving greater prominence and respect to this 
population. Thus, sport is presented as a fundamental resource for their human 
development. The study aimed to analyze the meaning of goalball for athletes of 
this sport. Eighteen individuals aged 14 to 45 years participated in the research. 
As a highlight, it was seen that goalball can represent overcoming barriers, 
inclusion and social ascension. Finally, it is considered that these findings will be 
expanded in future master's dissertation of the Postgraduate Program in Physical 
Education of UFRN. 
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Keywords: Adapted Sport. Visual Impairment. Equality. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DOS IMUNOSSUPRESSORES NO 

METABOLISMO ÓSSEO E RENAL DE RECEPTORES DE TRANSPLANTE 

RENAL 

Resumo 

Receptores de transplante renal (RTxRs) têm um risco significativo de 
desenvolver alterações ósseas e renais, causadas por muitos fatores, incluindo 
medicamentos imunossupressores. O objetivo do presente estudo foi avaliar a 
influência de imunossupressores no metabolismo ósseo e renal de RTxRs aos 6 
meses após o transplante. 
Trata-se de um estudo transversal realizado com uma coorte de RTxRs aos 6 
meses após o transplante (n = 54), os quais foram classificados em dois grupos 
baseados na terapia imunossupressora: non-mTORi e mTORi. Parâmetros 
bioquímicos, renais, ósseos, hepáticos e a densidade mineral óssea foram 
medidos para avaliar a influência dos imunossupressores nessas funções. 
Comparando os parâmetros bioquímicos entre os grupos, a mediana de ureia, 
creatinina, relação albumina-creatinina e paratormônio (PTH) foi 
significativamente maior (P = <0,001 para todos) no grupo mTORi e a taxa de 
filtração glomerular estimada (TFGe) foi significativamente menor (P = <0,001) 
no mesmo grupo. Quando comparados entre os grupos, o índice de massa 
corporal, massa total, massa gorda, massa magra, conteúdo mineral ósseo e 
escore T não apresentaram alterações significativas. Esses resultados indicam 
que a classe mTORi está associada a um declínio gradual da função renal e ao 
aumento nos níveis de PTH, exigindo monitoramento do regime 
imunossupressor, bem como avaliação periódica da função renal e do 
metabolismo ósseo nos RTx 
 
Palavras-chave: Transplante renal. Paratormônio. imTOR. 

TITLE: EVALUATION OF THE IMMUNOSUPPRESSANTS INFLUENCE IN THE 

BONE AND RENAL METABOLISM OF KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS 

Abstract 

Kidney transplant recipients (KTRs) has a significant risk of developing bone and 
kidney changes, caused by many factors, including immunosuppressive drugs. 
The aim of the present study was to assess the influence of immunosuppressants 
on the bone and renal metabolism of KTRs at 6 months post transplantation. This 
is a cross-sectional study performed with a cohort of KTRs at 6 months after 
transplantation (n = 54), which were classified into two groups based on 
immunosuppressive therapy: non-mTORi and mTORi. Biochemical, renal, bone, 
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and hepatic parameters and bone mineral density were measured to evaluate the 
influence of immunosuppressants on these parameters. Comparing the 
biochemical parameters between the groups, the median urea, creatinine, 
albumin-creatinine ratio and parathyroid hormone (PTH) was significantly higher 
(P = <0.001 for all) in the mTORi group, and the estimated glomerular filtration 
rate (eGFR) was significantly lower (P = <0.001) in the same group. When 
compared between the groups, body mass index, total mass, fat mass, lean 
mass, bone mineral content and T score did not show significant changes. These 
results indicate that the mTORi class is associated with a gradual decline in renal 
function and an increase in PTH levels, requiring monitoring of the 
immunosuppressive regimen, as well as periodic evaluation of renal function and 
bone metabolism in KTRs, in order to identify and early treat disorde 
 
Keywords: Kidney transplantation. Parathyroid hormone. mTORi 
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TÍTULO: Avaliação dos efeitos do extrato do cajueiro sobre a fertilidade, 

utilizando-se peixe zebra como modelo experimental. 

Resumo 

O uso de plantas medicinais é uma pratica milenar que tem como objetivo a cura 
de doenças e melhoria de qualidade de vida, sendo a única forma de tratamento 
disponível em algumas comunidades carentes. No entanto, certas substâncias 
presentes nas plantas medicinais podem apresentar efeitos tóxicos ao 
organismo. Dentre estas encontra-se o cajueiro, amplamente utilizado na região 
nordeste do país devido às suas propriedades anti-inflamatória, cicatrizante e 
hipoglicêmica, dentre outras. No entanto este tem sido apontado também com 
uso na medicina popular por potencialmente apresentar efeito abortivo, embora 
nenhum estudo científico tenha sido conduzido para se comprovar a segurança 
ou não do seu uso durante a gestação. Deste modo, o objetivo deste estudo foi 
avaliar os efeitos do extrato do cajueiro (Anacardium occidentale L) sobre a 
fertilidade, a partir da análise da postura de ovos utilizando-se peixe zebra como 
modelo experimental. Após as fêmeas adultas serem expostas a diferentes 
concentrações do extrato, observou-se que houve um aumento da motilidade em 
algumas e diminuição em outras quando expostas a determinadas quantidades, 
baixo índice de fertilização dos ovos e eclosão, Portanto, conclui-se que as 
fêmeas expostas sofreram uma provável alteração na taxa de postura dos ovos 
e reprodução segundo dados preliminares tendo em vista a capacidade da casca 
do cajueiro pode conter toxinas nocivas a gestantes com possivelmente algum 
efeito abortivo o que requer cuidados . 
 
Palavras-chave: Palavras chaves: fitoterapia, reprodução, toxicidade. 

TITLE: Evaluation of the effects of cashew tree extract on fertility using zebrafish 

as an experimental model 

Abstract 

The use of medicinal plants is an ancient practice that aims to cure diseases and 
improve quality of life, being the only form of treatment available in some needy 
communities. However, certain substances in medicinal plants can have toxic 
effects on the body. Among these is cashew, widely used in the northeast of the 
country due to its anti-inflammatory, healing and hypoglycemic properties, among 
others. However, it has also been pointed to its use in folk medicine for potentially 
having an abortifacient effect, although no scientific studies have been conducted 
to prove the safety or otherwise of its use during pregnancy. Thus, the objective 
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of this study was to evaluate the effects of cashew extract (Anacardium 
occidentale L) on fertility, by analyzing egg laying using zebrafish as an 
experimental model. After adult females at different concentrations of the extract, 
it was observed that there was an increase in motility in some and decrease in 
others when exposed to certain amounts, low egg fertilization and hatching. 
Therefore, it is concluded that exposed females suffered a probable change in 
egg laying and reproduction rate according to preliminary data showing that the 
hatching level was very low, given the capacity of the cashew shell may contain 
harmful toxins to pregnant women with possibly some abortifacient effect which 
requires care in case of hatching. of use in gestational period. 

 
Keywords: Keywords: herbal medicine, reproduction, toxicity. 
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TÍTULO: Correlato comportamental dos efeitos dos hormônios sexuais femininos 

sobre teste de reconhecimento da lateralidade manual 

Resumo 

 

Evidências têm mostrado que os Hormônios Sexuais Femininos (HSFs) exercem 
efeitos sobre o sistema nervoso central estando implicados em aspectos 
relacionados a susceptibilidade a doenças neurológicas, algumas delas que 
envolvem níveis de comprometimento motor, perda de habilidades motoras. 
Sabe-se também que a flutuação hormonal ao longo do ciclo menstrual em 
mulheres está associada a qualidade do desempenho em tarefas motoras e 
espaciais observadas a partir de testes comportamentais.A imagética motora 
corresponde uma janela para o estudo e análise dos processos cognitivos 
motores, o presente estudo busca identificar os efeitos dos HSF sobre a 
Imagética Motora, utilizando como ferramenta o Teste de Reconhecimento da 
Lateralidade Manual. 

 
 
Palavras-chave: Controle motor. Imagética Motora. Ciclo Menstrual. 

TITLE: Behavioral correlation of the effects of female sex hormones on Manual 

Laterality Recognition Test 

Abstract 

Evidence has shown that Female Sex Hormones (HSFs) directly effects on the 
central nervous system and are implicated in aspects related to susceptibility for 
neurological diseases that involves levels of motor impairment and loss of motor 
skills. Hormonal fluctuation throughout the menstrual cycle in women are also 
known to be associated with the quality of motor and spatial task performance 
observed in behavioral testings. Motor imagery is important tool that have been 
used in studies and analysis of some of the motor cognitive processes. This study 
aims to identify the effects of HSF on Motor Imaging, using the Manual Laterality 
Recognition Test as a tool. 

 
Keywords: Motor control. Motor Imaging. Menstrual cycle. 
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TÍTULO: Avaliação da efetividade de um programa de treinamento aeróbio na 

aptidão física relacionada à saúde de adolescentes escolares. 

Resumo 

Introdução: O sedentarismo e a obesidade implicam negativamente na saúde 
dos adolescentes, tornando interessante o acompanhamento e análise das 
modificações sociais e comportamentais nesta fase. Método: Estudo 
epidemiológico do tipo Ensaio Clínico Randomizado composto por 4 etapas. A 
amostra será composta por adolescentes do sexo masculino, entre 12 a 15 anos, 
matriculados na rede pública de ensino de Natal/RN. Etapa 1 - Submissão do 
comitê de ética. Etapa 2 Revisão Sistemática. Etapa 3 Formação de professores. 
Etapa 4 Execução da intervenção. Resultados e Discussão: A Etapa 1 Projeto 
aprovado no Comitê de Ética. Etapa 2 Foram elaborados dois protocolos de 
Revisão Sistemática e Metanálise registrados no PROSPERO 2018 
CRD42018110683 e 2019 CRD42019116520, além de artigo publicado, sob o 
número doi: 10.1097/MD.0000000000016445. Os estudos de Revisão 
Sistemática e metanálise encontram-se em fase de elaboração. Etapa 3 - fase 
de realização de oficinas para apresentar a metodologia proposta aos docentes 
das escolas, visando possíveis aprimoramentos e adequação com a realidade 
da instituição e elaboração de material pedagógico de apoio. Etapa 4 – essa 
etapa ainda não teve início e corresponde a intervenção. O estudo objetiva a 
consolidação do trabalho elaborado pelo grupo AME na execução do projeto. 
Conclusões: Essa proposta estima trazer uma associação entre disciplina e 
prática de exercícios no incentivo ao condicionamento físico, redução do 
sedentarismo e obesidade em escolares. 
 
Palavras-chave: Revisão Sistemática; Atividade Motora; Comportamento 

Sedentário. 

TITLE: EFFECT OF AEROBIC TRAINING ON NUTRITIONAL STATUS, 

PHYSICAL FITNESS RELATED TO HEALTH AND COGNITIVE CAPACITY OF 

ADOLESCENTS. 

Abstract 

Introduction: Physical inactivity and obesity negatively imply adolescent health, 
making it interesting to monitor and analyze social and behavioral changes at this 
stage. Method: Epidemiological study of the type Randomized Clinical Trial 
composed of 4 steps. The sample will be composed of male adolescents, aged 
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between 12 and 15, enrolled in public schools of Natal/RN. Step 1 - Ethics 
Committee Submission. Step 2 Systematic Review. Step 3 Teacher Training. 
Step 4 Implementation of the intervention. Results and Discussion: STEP 1 
Project approved by the Ethics Committee. STEP 2 Two Systematic Review and 
Meta-analysis protocols were prepared and registered on the PROSPERO 2018 
CRD42018110683 and 2019 CRD42019116520 website, in addition to a 
published article, under the number: 10.1097/MD.0000000000016445. The 
Systematic Review and meta-analysis studies are under preparation. STEP 3 
Currently there are workshops to present the proposed methodology, aiming at 
possible improvements and adaptation to the reality of the institution and 
elaboration of pedagogical support material. STEP 4 The intervention step 
regarding the application of the RCT. The study aims to consolidate the work 
done by the AME group in the execution of the project. Conclusions: This 
proposal estimates to bring an association between discipline and exercise in 
encouraging physical fitness, sedentary reduction and obesity in schoolchildren. 
 
Keywords: Systematic Review; Motor Activity; Sedentary Behavior. 
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TÍTULO: Promoção da Educação em Saúde no que tange ao Teste do 

Coraçãozinho para os profissionais da área da saúde nas Maternidades Públicas 

da Grande Natal. 

Resumo 

Oximetria de pulso ou teste do coraçãozinho (TC) é um exame de triagem 
utilizado para a detecção de cardiopatias congênitas (CC) críticas, 
regulamentado no Brasil desde 2014. Pela necessidade de implementação em 
cenário nacional e pela carência de dados publicados na literatura acerca do 
processo de educação em saúde (ES) aos profissionais da área da saúde (PAS) 
sobre o TC, o estudo objetivou promover ES aos PAS nas maternidades públicas 
da Grande Natal, a fim de aprimorar competências em relação ao TC. O estudo 
prospectivo, de agosto de 2018 a julho de 2019, realizou capacitações teórico-
práticas, com formulários para avaliar conhecimento dos PAS sobre o TC, além 
da geração de produtos de tecnologia da informação (TI). Houve capacitação de 
131 PAS de 06 instituições de saúde. Com a comparação entre os formulários 
pré e pós-capacitação, houve progressão importante de acertos de 62,6% para 
88,6%; a análise comparativa da média do nível de confiança para avaliar 
aptidão para aplicação do TC na rotina de trabalho aumentou 27,7%. Ademais, 
viu-se a necessidade de ampliar o processo de ES por meio das TI’s, sobretudo 
a Plataforma AVASUS. A promoção da ES aos PAS possibilitou maximização do 
conhecimento no tocante ao procedimento. Os produtos de educação a distância 
motivam novos estudos para avaliar sua eficácia no aprimoramento de aptidões 
relativas ao TC. Por conseguinte, esse conjunto de ações abre margem à 
instalação de uma linha de cuidado integral à criança cardiopata. 

 
Palavras-chave: Educação em Saúde. Oximetria de Pulso. Cardiopatia 

Congênita. 

TITLE: Promotion of Health Education in relation to the Pulse Oximetry for health 

professionals in the metropolitan region of Natal maternity hospitals. 

Abstract 

 

Pulse oximetry is a screening test used for the detection of critical congenital 
heart diseases (CHD), regulated in Brazil since 2014. Due to the need for 
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implementation in a national setting and the lack of published data on the health 
education (HE) process to healthcare professionals (HP) about this test, the study 
aimed to promote HE to HP in public maternity hospitals of Natal, in order to 
improve competencies in relation to the procedure. The prospective study, from 
August 2018 to July 2019, carried out theoretical-practical training, using a form 
to evaluate knowledge of HP over the method, as well as the generation of 
information technology (IT) products. 131 professionals from 06 health 
institutions were trained. With the comparison between the pre and post-
qualification forms, there was an important progression from 62.6% to 88.6%; the 
comparative analysis of the average confidence level to assess the ability to apply 
the pulse oximetry in the work routine increased by 27.7%. In addition, there was 
a need to extend the educational process through IT, especially the AVASUS 
Platform. The promotion of HE to HP made it possible to maximize the knowledge 
about the procedure. Distance education products motivate further studies to 
evaluate their effectiveness in improving the skills related to this screening 
method. Therefore, this set of actions create new perspectives to the installation 
of a comprehensive care line for the cardiopathy childrens. 

 
 
Keywords: Health Education. Pulse Oximetry. Congenital Heart Disease. 
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TÍTULO: Como a poluição sonora noturna afeta o sono? 

Resumo 

A organização social, como horários de trabalho e estudo, privilegia os matutinos 
em detrimentos dos demais cronotipos. Os vespertinos, maioria na população 
jovem adulta, tendem a apresentar maior sonolência diurna, cansaço, insônia e 
baixa qualidade de vida. Então apresentam o padrão de restrição-extensão de 
sono, o chamado jetlag social, para reduzir os efeitos da rigidez da organização 
social, no qual a duração o sono se torna maior nos finais de semana do que nos 
dias de semana, a meia fase do sono também passa a ocorrer mais tardiamente. 
Considerando a grande prevalência deste padrão na população jovem, 
ocasionando um quadro de privação crônica de sono, provocando mudanças em 
aspectos comportamentais e também alimentares, é fundamental o estudo da 
interação deste comportamento com a atividade elétrica cortical e com o sistema 
nervoso autônomo, excelente marcador da homeostase do organismo humano. 
Temos como objetivo determinar se o grau de excitabilidade cortical durante o 
sono frente à estimulação sonora externa é diferente entre indivíduos com ou 
sem queixas de insônia e se há reflexo desta diferença sobre o controle 
autonômico cardíaco. Com nossos resultados, podemos mostrar que a insônia 
origina maior excitabilidade cortical durante o sono com o uso de estimulação 
sonora. Também comprovamos que a insônia propicia uma modificação da 
resposta autonômica cardíaca durante o sono, caracterizando-se como fator 
adicional para o risco cardiovascular. 
 
Palavras-chave: Jet-lag social. Marcador biológico. Variabilidade da frequência 

cardía 

TITLE: How the night noise pollution affects sleep? 

Abstract 

The social organization privileges morning types to detriment of others 
chronotypes with the main work and study times. The evening types, the most 
part of young adults population, tend to present greater daytime sleepiness, 
fatigue, insomnia and poor quality of life. So they find standard restriction-
extension of sleep, we call social jetlag, to reduce the effects of social 
organization rigidity, which sleep duration gets bigger on weekends than on 
weekdays, the half-sleep phase also occurs later. Considering the high 
prevalence of this pattern in the young population, it causes chronic sleep 
deprivation, what causes changes in behavioral and food aspects, it is 
fundamental to study the interaction of this behavior with the cortical electrical 
activity and with the autonomic nervous system, an excellent marker of 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1030 

 

homeostasis of the human organism. Several evidences allow us to consider 
cortical electric activity as a possible variable. We aim to determine if the degree 
of cortical excitability during sleep in relation to external sound stimulation is 
different between individuals with or without complaints of insomnia and whether 
there is a reflex of this difference on the cardiac autonomic control. We have also 
shown that although insomnia is required that present this pattern of cortical 
response, characterizing itself as an additional factor for cardiovascular risk. 
 
Keywords: Social jet-lag. Biological marker. Heart rate variability. 
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TÍTULO: Efetividade da terapia vocal na disfonia comportamental 

Resumo 

A disfonia é uma alteração vocal que afeta a comunicação e a qualidade de vida. 
A grande parcela de disfonias tem origem no comportamento vocal inapropriado, 
podendo causar lesões benignas,que acarretam desordens na produção 
vocal.São necessários estudos avaliando a efetividade dos modelos de 
intervenção terapêutica na voz dos indivíduos com disfonias comportamentais. 
Dentre as ferramentas mais acessíveis para verificar este aspecto estão os 
questionários de autoavaliação. Deste modo,o objetivo deste trabalho foi 
identificar os efeitos da terapia vocal com tubo flexível na água na qualidade de 
vida de indivíduos com disfonia comportamental.Até o momento sete mulheres 
entre 18 e 56 anos com diagnóstico de disfonia comportamental.Todas 
responderam ao questionário de Qualidade de Vida relacionada à Voz (QVV) 
antes e após a terapia fonoaudiológica com a fonação em tubo flexível na água. 
Os escores das respostas dos questionários foram tabulados e a comparação 
entre os momentos pré e pós terapia foi realizada de maneira descritiva devido 
ao tamanho limitado da amostra. Os resultados demonstraram melhora nos 
escores do QVV após a terapia em cinco das sete pacientes.Houve piora em 
uma paciente e ausência de mudanças significativas em outra. Desta forma 
conclui-se que a terapia fonoaudiológica com a utilização de tubo flexível na água 
tem potencial de melhorar os aspectos de qualidade de vida relacionada a voz, 
entretanto estudos com maior número de participante devem ser realizados. 
 
Palavras-chave: Disfonia. Qualidade de vida . Voz . Autoavaliação. 

TITLE: Effectiveness of vocal therapy in behavioral dysphonia 

Abstract 

 

Dysphonia is a vocal disorder that affects communication and quality of life. The 
large proportion of dysphonia originates from inappropriate vocal behavior and 
can cause benign lesions that lead to disorders in vocal production. Studies are 
needed to evaluate the effectiveness of therapeutic intervention models in the 
voice of individuals with behavioral dysphonia. Among the most accessible tools 
for verifying this aspect are self-assessment questionnaires. Thus, the objective 
of this study was to identify the effects of water-tube vocal therapy on the quality 
of life of individuals with behavioral dysphonia. To date, seven women between 
18 and 56 years old were diagnosed with behavioral dysphonia. Voice-related 
Quality of Life (QOL) before and after speech therapy with water-tube phonation. 
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Questionnaire response scores were tabulated and the comparison between pre 
and post therapy moments was performed descriptively due to the limited sample 
size. Results showed improved QoL scores after therapy in five of seven patients. 
There was worsening in one patient and no significant changes in another. Thus, 
it is concluded that speech therapy with the use of flexible tubing in water has the 
potential to improve aspects of voice-related quality of life, however studies with 
a larger number of participants should be performed. 

 
 
Keywords: Dysphonia. Quality of life . Voice Self-evaluation. 
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TÍTULO: Indice de Qualidade Acústica Vocal Pré e Pós terapia fonoaudiológica 

com Lax Vox no tratamento de lesões benignas de laringe 

Resumo 

 
A disfonia é uma alteração vocal que afeta a comunicação e a qualidade de vida. 
As mais frequentes têm origem no comportamento vocal inadequado. Dentre as 
metodologias utilizadas na reabilitação destes pacientes estão os exercícios de 
trato vocal semiocluído que podem ser realizados com a utilização de canudos 
ou tubos. Entretanto, não existem estudos clínicos suficientes comprovando os 
resultados deste tipo de intervenção. O objetivo deste estudo foi comparar os 
aspectos vocais de indivíduos com disfonia comportamental após a terapia 
fonoaudiológica utilizando o método do tubo flexível na água. Até o momento 
participaram sete mulheres com diagnóstico de disfonia comportamental e idade 
entre 32 a 56 anos. Para a comparação da qualidade vocal antes e após a 
intervenção fonoaudiológica foi realizada gravação de voz na semana anterior 
ao início do tratamento e na semana posterior ao término do mesmo. Foi 
realizada extração do índice AcousticVoiceQuality Index (AVQI) e a análise de 
dados foi feita de forma descritiva em virtude do tamanho da amostra. Os 
resultados demonstraram melhora nos parâmetros do AVQI em quatro dos sete 
participantes. Houve piora nos mesmos parâmetros em dois pacientes e 
ausência de mudanças em um paciente. Desta forma conclui-se que a terapia 
vocal com tubo flexível na água pode trazer benefícios nos aspectos vocais de 
indivíduos com disfonias comportamentais, entretanto até o momento estes 
dados não podem ser generalizados devido ao tamanho da amostra. 
 
Palavras-chave: Disfonia. AVQI. Treinamento vocal 

TITLE: Index of Vocal Acoustic Quality Pre and Post phonoaudiologic therapy 

with Lax Vox in the treatment of benign lesions of larynx 

Abstract 

 

Dysphonia is a vocal alteration that affects communication and quality of life. The 
most frequent ones originate in the inappropriate vocal behavior. Among the 
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methodologies used in the rehabilitation of these patients are the semioccluded 
vocal tract exercises that can be performed with the use of straws or tubes. 
However, there are not enough clinical studies proving the results of this type of 
intervention. The objective of this study was to compare the vocal aspects of 
individuals with behavioral dysphonia after phonoaudiologic therapy using the 
flexible tube method in water. So far, seven women with a diagnosis of behavioral 
dysphonia and age between 32 and 56 years have participated. For the 
comparison of the vocal quality before and after the phonoaudiologic intervention, 
voice recording was performed in the week before the beginning of the treatment 
and in the week after the end of the treatment. The AcousticVoiceQuality Index 
(AVQI) was extracted and the data analysis was descriptive due to the sample 
size. The results showed an improvement in the parameters of the AVQI in four 
of the seven participants. There was worsening in the same parameters in two 
patients and absence of changes in one patient. In this way it is concluded that 
the vocal therapy with flexible tube in the water can bring benefits in the vocal 
aspects of individuals with behavioral dysphonia, however so far these data 
cannot be generalized due to sample size. 

 
 
Keywords: Dysphonia. AVQI. Vocal training 
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TÍTULO: COMPÓSITOS DE ZIRCÔNIA E HIDROXIAPATITA PARA 

REGENERAÇÃO ÓSSEA 

Resumo 

Introdução: A hidroxiapatita é o material mais utilizado nos processos de enxertia 
com base em compostos sintéticos, entretanto, a atual cerâmica comercializada 
possui baixa resistencia mecânica. Assim, a busca por compósitos com ótimas 
caracteristicas biológicas, bem como maior resistência faz-se necessária. 
Objetivo: O presente estudo busca obter, caracterizar e avaliar o arcabouço da 
mescla de zircônia/hidroxiapatita em defeito crítico na calvária de ratos. Material 
e métodos: Foram utilizados 16 ratos Wistar divididos em quatro grupos. G0: 
controle positivo (com defeito e sem tratamento); G1: tratado com hidroxiapatita; 
G2: tratado com zircônia; G3: tratado com a mescla de hidroxiapatita-zircônia. O 
defeito de 8mm foi realizado no calvária e, após 90 dias de tratamento, os 
animais foram submetidos a eutanásia. As peças da região de interesse foram 
submetidas a processo de descalcificação para análise histológica e 
imunoistoquímica para proteínas RANK, RANKL, OPG e osteocalcina. Os dados 
foram analisados pelo teste de Kruskall Wallis, seguido pelo pós-teste de Dunn, 
com nível de significância de 5%. Resultados: As análises demonstram 
bioatividade associada a compósitos compostos por hidroxiapatita, porém, a 
zircônia não apresentou propriedades biológicas compatíveis com neoformação 
óssea. Conclusão: Compósitos híbridos de zircônia e hidroxiapatita 
demonstraram propriedades bioativas, comprovando seu potencial como 
material biocompatível. 
 
Palavras-chave: Regeneração Óssea; Materiais Biocompatíveis; Cerâmica; 

Modelos Animais 

TITLE: ZIRCONIA AND HYDROXIAPATITA COMPOSITES FOR BONE 

REGENERATION 

Abstract 

 

Introduction: Hydroxyapatite is the most used material in grafting processes 
based on synthetic compounds, however, the current commercialized ceramic 
has low mechanical resistance. Thus, the search for composites with excellent 
biological characteristics, as well as greater resistance is necessary. Objective: 
This study aims to obtain, characterize and evaluate the framework of the zirconia 
/ hydroxyapatite blend in a critical defect in the calvaria of rats. Material and 
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methods: 16 Wistar rats were divided into four groups. G0: positive control 
(defective and untreated); G1: hydroxyapatite treated; G2: treated with zirconia; 
G3: treated with the hydroxyapatite-zirconia blend. The 8mm defect was 
performed at calvaria and, after 90 days of treatment, the animals were 
euthanized. The pieces of the region of interest were submitted to decalcification 
for histological analysis and immunohistochemistry for RANK, RANKL, OPG and 
osteocalcin proteins. Data were analyzed by the Kruskall Wallis test, followed by 
the Dunn post-test, with a significance level of 5%. Results: The analyzes 
demonstrate bioactivity associated to composites of hydroxyapatite, however, the 
zirconia did not present biological properties compatible with the bone formation. 
Conclusion: Hybrid composites of zirconia and hydroxyapatite have 
demonstrated bioactive properties, proving their potential as a biocompatible 
material. 

 
 
Keywords: Bone Regeneration; Biocompatible Materials; Ceramics; Models, 

Animal. 
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TÍTULO: PROSPECÇÃO IN SILICO DE COMPOSTOS BIOATIVOS CONTRA 

Plasmepsina II: Planejamento de antimaláricos. 

Resumo 

A malária é uma doença infecciosa febril que atinge todo o globo e representa 
um cenário de real importância para a descoberta de novos fármacos. O 
Plasmodium falciparum, forma mais virulenta do parasita, é responsável pela 
crescente resistência da terapia atualmente aplicada, tornando a busca por um 
novo alvo terapêutico o ponto inicial na busca por novas compostos com 
atividade antiparasitária. Neste contexto, a Plasmepsina II é um das 10 proteases 
aspárticas responsáveis pelo metabolismo da hemoglobina pelo Plasmodium, 
mostrando-se um alvo pertinente. Uma série de inibidores derivados da 2-
aminoquinazolin-4(3H)ones foi usada para criar um modelo preditivo 3D-QSAR. 
O modelo de ligação das moléculas foi estimado por meio de docking em 
conjunto com simulações de dinâmica molecular. O modelo QSAR conseguiu 
prever bem a atividade com apenas 6 descritores com R^2 = 0,89 e Q^2 = 0,84. 
O modelo funcionou muito bem para um conjunto de dados externo Q^2 = 0,74. 
O perfil de Activity Cliff foi obtido pela comparação de todas as moléculas através 
da similaridade de Tanimoto. O modelo foi utilizado para prever a atividade dos 
inibidores da plasmepsina II propostos. 
 
Palavras-chave: Malaria; Plasmodium; Plasmepsin; QSAR; Molecular dynamic. 

TITLE: IN SILICO PROSPECTION OF BIOACTIVE COMPOUNDS AGAINST 

Plasmepsin II: Antimalarial Development 

Abstract 

Malaria is a feverish infectious disease that reaches the globe and represents a 
real important scenario for drug discovery. Plasmodium falciparum, the most 
virulent form of the parasite, is responsible for the increasing resistance of 
currently applied therapy, making the search for a new therapeutic target the 
starting point for new compounds with antiparasitic activity. In this context, 
Plasmepsin II is one of 10 aspartic proteases responsible for plasma metabolism 
of hemoglobin by Plasmodium, being a relevant target. 2-aminoquinazolin-4 (3H)-
ones is a series of inhibitors used to create a predictive 3D-QSAR model. The 
binding model of the molecules was estimated by docking in conjunction with 
molecular dynamics simulations. The QSAR model could predict activity well with 
only 6 descriptors with R^2 = 0.89 and Q^2 = 0.84. The model worked very well 
for an external dataset Q^2 = 0.74. Activity Cliff profile was obtained by comparing 
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all molecules through Tanimoto similarity. The model was used to predict the 
activity of the proposed plasmepsin II inhibitors. 
 
Keywords: Malaria; Plasmodium; Plasmepsin; QSAR; Activity Cliff. 
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TÍTULO: Efeito da prática mental após a prática física na recuperação da função 

motora do membro superior com paresia. Um relato de caso. 

Resumo 

O acidente vascular cerebral (AVC) acomete frequentemente a função do 
membro superior. Este estudo analisou a eficácia da associação da videoterapia 
à Prática Mental e prática física na recuperação neurofuncional do membro 
superior de uma paciente pós-AVC, através da Eletromiografia de Superfície 
(EMG). Trata-se de um relato de caso, realizado na Faculdade de Ciências da 
Saúde do Trairi – FACISA/UFRN. O procedimento foi compreendido em 3 fases: 
Avaliação inicial (utilização da Ficha demográfica e EMG dos músculos extensor 
superficial do antebraço e palmar longo); Intervenção do protocolo (15 sessões, 
2xsem ininterruptas, durante 60 minutos); Reavaliação (utilização da EMG nos 
mesmos músculos iniciais). Os dados eletromiográficos mostraram que após as 
intervenções ocorreu um incremento das médias (RMS) em ambos os membros, 
sendo a maior intensidade no membro afetado, aumentando em média 28,07%. 
Viu-se também que na posição neutra houve leve aumento da ativação dos 
músculos flexores (22,97%) e extensores (3,002%) e que na posição de 
pronação de punho, houve uma redução de 31,17% na ativação dos flexores, 
indicando possível redução da cocontração, e aumento de 253,63% no grupo 
flexor. Este estudo sugeriu que a associação da videoterapia à Prática Mental e 
prática física melhorou a função motora do membro superior parético de uma 
paciente com sequelas de AVCi. Sugere-se que sejam feitos ensaios clínicos 
para verificar a eficácia de tal protocolo. 
 
Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral; Eletromiografia; Fisioterapia 

TITLE: Effect of mental practice after physical practice on upper limb motor 

function recovery with paresis. A case report. 

Abstract 

 

Stroke often affects upper limb function. This study examined the effectiveness 
of combining videotherapy with mental practice and physical practice in 
neurofunctional recovery of a patient's upper limb after stroke by surface 
electromyography (EMG). This is a case report, conducted at the Faculty of 
Health Sciences of Trairi - FACISA / UFRN. The procedure consisted of three 
phases: initial evaluation (use of demographic recording and electromyography 
of superficial extensor muscles of the forearm and long palmar); Protocol 
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intervention (15 sessions, 2x without interruption, for 60 minutes); Reassessment 
(use of EMG in the anterior muscles). The electromyographic data showed that 
after the interventions there was an increase in the mean (RMS) in both limbs, 
with greater intensity in the affected limb, increasing on average 28.07%. In 
addition, the neutral position showed increased activation of the flexor (22.97%) 
and extensor (3.002%) muscles and wrist pronation position, a 31.17% reduction 
in the activation of the flexor muscles, indicating a reduction in the co- contraction 
and 253.63% increase in flexor muscles. Este estudo sugeriu que a associação 
da videoterapia com a prática mental e a prática física melhorou a função motora 
sobre o membro superior parético de um paciente com sequela de acidente 
vascular cerebral. It is suggested that clinical trials be conducted to verify the 
effectiveness of such a protocol.      

 
 
Keywords: Stroke; Electromyography; Physical Therapy 
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TÍTULO: Consumo de nutrientes e desempenho de caprinos inteiros ou 

castrados recebendo palma forrageira associada à bagaço de cana-de-açúcar 

ou feno de capim elefante em confinamento. 

Resumo 

Objetivou-se avaliar o desempenho e consumo dos nutrientes por cabritos 
castrados e não castrados mantidos em confinamento. Foram utilizados 24 
animais (12 castrados e 12 não castrados), com peso inicial médio de 18,5 ± 3,8 
kg, alimentados durante 70 dias com dietas 60:40 (volumoso : concentrado) 
contendo palma forrageira e bagaço de cana-de-açúcar (BCA) ou feno de capim-
elefante (FCE) como fonte de volumoso, as dietas foram formuladas para 
possuírem quantidades semelhantes de fibra em detergente neutro (FDN). O 
delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, em arranjo 
fatorial 2 x 2, com duas condições sexuais, duas fontes de fibra e seis repetições 
por tratamento, totalizando 24 parcelas. Os volumosos utilizados não 
influenciaram os consumos de matéria seca (CMS), de proteína bruta (CPB), de 
fibra em detergente neutro (CFDN) e consumo de carboidrato não-fibrosos 
(CCNF), assim como para as condições sexuais. Houve interação entre a 
condição sexual e o volumoso para o consumo de nutrientes digestíveis totais 
(NDT), com maiores resultados para os animais não castrados que consumiram 
o FCE (471 g/dia). Para o peso final (PF), o ganho médio diário (GMD), ganho 
total (GT) e a conversão alimentar (CA) não foram influenciados pelas fontes de 
fibra, quanto pela condição sexual. Os diferentes volumosos e as condições 
sexuais não alteram o CMS e desempenho, podendo-se ser utilizados na 
alimentação de caprinos em confinamento. 
 
Palavras-chave: Caprinocultura, carne, castração, fibra efetiva e palma-

forrageira 

TITLE: NUTRIENT CONSUMPTION AND PERFORMANCE OF GOATS FED 

WITH SUGAR BAGASSE AND ELEPHANT GRASS HAY IN DIETS FOR 

GOSTS CASTRATED AND NOT CASTRATED 

Abstract 
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The performance and nutrient intake of castrated and non-castrated kids through 
feedlot were evaluated. Twenty-four animals (12 castrated and 12 non-
castrated), with average initial weight of 18.5 ± 3.8 kg, fed for 70 days with diets 
60:40 (roughage: concentrate) containing forage palm and sugarcane bagasse 
were used. As a source of roughage (BCA) or elephantgrass hay (FCE), diets 
were formulated to have similar neutral detergent fiber (NDF) compounds. The 
experimental design was completely randomized in a 2 x 2 factorial arrangement, 
with two social conditions, two fiber sources and six replications per treatment, 
totaling 24 plots. The volumes dispensed were not limited to dry matter (CMS), 
crude protein (CPB), neutral detergent fiber (CFDN) and non-fibrous 
carbohydrate (CCNF) consumption as well as to sexual conditions. There is a 
trade-off between a sexual and roughage diet for total digestible nutrient intake 
(TDN), with the main components for non-castrated animals consuming FCE (471 
g / day). For the final weight (FP), the average daily gain (GMD), the total gain 
(GT) and the food transformation capacity (CA) were not influenced by fiber 
sources, until the sexual conditions. The various forms and sexual benefits do not 
alter CMS and performance and can be used to feed confined goats. 
 
Keywords: Goat farming, meat, castration, effective fiber and forage palm 
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TÍTULO: UMA FENOMENOLOGIA DO MOVIMENTO DAS PRÁTICAS 

CORPORAIS NA NATUREZA 

Resumo 

 

O estudo do corpo e do movimento humano em sua compreensão enquanto 
fenômeno é tematizado pelo filósofo francês Maurice Merleau-Ponty (1908-
1961). Nessa abordagem, o corpo é o centro da experiência humana, 
envolvendo o corpo próprio, o esquema corporal, a motricidade, os afetos e a 
cultura. Logo, objetivamos com esta pesquisa sistematizar uma nova 
possibilidade de análise de movimento, articulando imagens e relatos que 
ampliem a compreensão do corpo, bem como possibilitar o acesso ao corpo vivo 
nas práticas corporais. Sendo assim, nesta nova etapa da pesquisa nos 
adentramos no universo dos Esportes Naúticos, em especial, o Kite e Windsurf. 
O campo da pesquisa foi escolhido de forma intencional: a praia de São Miguel 
do Gostoso no estado do Rio Grande do Norte, lugar conhecido como a “esquina 
do continente”, ideal para a prática desses esportes. Diante deste cenário 
evidenciamos as narrativas de 12 praticantes dos referidos esportes que 
frequentam ou habitam na região. Fez-se uso dos recursos imagéticos para 
gravar as entrevistas e as práticas corporais. Portanto, ao juntar os discursos 
com a análise e decoupagens das cenas, formando uma rede de sentidos e 
significados do corpo em movimento, entendemos que o movimento humano 
possui o caráter de nortear as práticas corporais, para que estas consigam 
recuperar o real sentido e significado no processo do movimentar-se, do se 
conscientizar e do existir. 

 
 
Palavras-chave: Fenomenologia. Cultura Corporal. Movimento 

TITLE: A PHENOMENOLOGY OF THE BODY PRACTICE MOVEMENT IN 

NATURE 

Abstract 

 

The study of the body and human movement in its comprehension, while the 
phenomenon is filmed by the french Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). In this 
approach, the body is the center of human experience, involving the body itself, 
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body scheme, motor skills, affections, and culture. Thus, the objective of this 
research is to systematize a new possibility of motion analysis, articulate images 
and reports that broaden the understanding of the body, as well as enable access 
to the living body in corporate practices. Thus, in this new stage of research we 
enter the universe of water sports, in particular, kite and windsurf. The research 
field was chosen intentionally: a beach of São Miguel do Gostoso, in the state of 
Rio Grande do Norte, a place known as “corner of the continent”, ideal for the 
practice of these sports. Given this scenario, we highlight the narratives of 12 
sports practitioners who are frequent or inhabit the region. We make use of 
imagery resources to record as interviews and as corporate practices. Therefore, 
by combining the discourses with an analysis and decoupage of scenes, forming 
a network of senses and meanings of the body in motion, we understand what 
human movement has the character of guide as corporate practices, so that they 
can recover the real meaning in the process of movement, becoming aware and 
existing. 

 
 
Keywords: Phenomenology. Body Culture. Movement 
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TÍTULO: Amplitude geográfica e desempenho de espécies arbóreas nativas em 

programas de restauração da Caatinga 

Resumo 

A Caatinga é a Floresta Tropical Sazonalmente Seca (SDTF) mais biodiversa do 
ocidente, contudo, sofre fortes pressões ambientais e antrópicas, tornando-a 
suscetível à desertificação. A restauração florestal pode reverter esse processo, 
porém, ainda são observadas altas taxas de mortalidade em projetos dessa 
ordem. O conhecimento sobre que espécies plantar para aumentar a 
sobrevivência é de interesse para ações de restauração. Com isso, buscamos 
avaliar se a ampla distribuição geográfica das espécies prediz um melhor 
desempenho em campo, quanto a sobrevivência e crescimento. Para isso 
coletamos dados de desempenho de 16 espécies arbóreas nativas em um 
experimento de restauração de Caatinga, no município de Açu/RN, Brasil. Foram 
plantadas 4.704 mudas, 294 por espécie, dispostas em 155 parcelas de 13 x 8 
m. Em cada parcela foram plantadas 32 mudas, com 5 níveis de diversidade: 1, 
2, 4, 8 e 16 espécies. Os dados de desempenho foram coletados em 2017 e 
2018. Foram gerados modelos bioclimáticos de adequabilidade para as 16 
espécies. As regressões entre as amplitudes geográficas e desempenho em 
campo demonstraram que uma ampla distribuição geográfica não confere maior 
sobrevivência e crescimento em campo. Isso indica que outros fatores podem 
estar correlacionados com o seu desempenho em campo. A maioria das 
espécies demonstraram uma ampla distribuição geográfica na região. Assim, 
concluímos que o uso da distribuição geográfica deve ser utilizado em conjunto 
com outros fatores. 
 
Palavras-chave: Adequabilidade. Sobrevivência. Crescimento. 

TITLE: Geographic breadth and performance of native tree species in Caatinga 

restoration programs 

Abstract 

The Caatinga is the most biodiverse Seasonally Dry Tropical Forest (SDTF) in 
the West, however, it suffers strong environmental and anthropogenic pressures, 
making it susceptible to desertification. Forest restoration may reverse this 
process, but high mortality rates are still observed in projects of this order. 
Knowledge about which species to plant to increase survival is of interest for 
restoration actions. With this, we seek to evaluate if the wide geographic 
distribution of the species predicts better field performance, survival and growth. 
For this we collected performance data from 16 native tree species in a Caatinga 
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restoration experiment in the municipality of Açu / RN, Brazil. 4,704 seedlings 
were planted, 294 per species, arranged in 155 13 x 8 m plots. In each plot, 32 
seedlings were planted with 5 levels of diversity: 1, 2, 4, 8 and 16 species. 
Performance data were collected in 2017 and 2018. Bioclimatic suitability models 
were generated for the 16 species. Regressions between geographic ranges and 
field performance demonstrated that a broad geographic distribution does not 
confer greater survival and field growth. This indicates that other factors may 
correlate with your field performance. Most species have shown a wide 
geographical distribution in the region. Thus, we conclude that the use of 
geographic distribution should be used in conjunction with other factors. 
 
Keywords: Suitability. Survival. Growth. 
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TÍTULO: Caracterização dos Atendimentos Fonoaudiológicos em Disfagia 

Orofaríngea no Hospital Universitário 

Resumo 

Introdução: A Disfagia Orofaríngea (DO) é o distúrbio da deglutição, que afeta a 
sua segurança e eficácia, tem como consequências desnutrição e desidratação. 
O fonoaudiólogo é o profissional que avalia, diagnostica e intervém nesses 
casos. Este trabalho tem o objetivo de caracterizar estes indivíduos atendidos 
pela fonoaudiologia de um hospital universitário. Método: Trata-se de um estudo 
de caráter transversal, feito a partir da análise de prontuários. Foram incluídos 
indivíduos de ambos os sexos e idade maior de 20 anos. Foram excluídos os 
pacientes com alteração cognitiva. Resultados: A amostra foi composta por 51 
pacientes, em que 26 (51%) foram do sexo feminino e 25 (49%) do masculino, a 
média de idade foi de 57 anos (±18,6) variando de 20 a 93 anos. Desses 
indivíduos, 51% residem na capital do Estado e 49% nas cidades da 
macrorregião. As comorbidades encontradas foram Hipertensão Arterial 
Sistêmica (HAS) (37,3%), Diabetes Miellitus (DM) (25,5%) e Complicações 
Pulmonares (23,5%). As doenças de bases mais encontradas foram a Esclerose 
Lateral Amiotrófica (ELA) (31%) e o Acidente Vascular Encefálico (AVE) (15,7%). 
Conclusões: O sexo predominante foi o feminino, a média de idade é 57 anos, e 
a procedência maior é da capital do Estado. A comorbidade mais frequente é 
HAS, e as doenças de base principais foram ELA e AVE. Logo, a DO é demanda 
importante no HUOL e requer a fonoaudiologia como parte da equipe. 
 
Palavras-chave: assistência ambulatorial; fonoaudiologia; disfagia. 

TITLE: Speech Therapy Characterization in Oropharyngeal Dysphagia at the 

University Hospital 

Abstract 

 

Introduction: Oropharyngeal Dysphagia (DO) is the swallowing disorder, which 
affects its safety and is triggered, resulting in malnutrition and dehydration. The 
speech therapist is the professional who evaluates, diagnoses and intervenes in 
these cases. This paper aims to characterize these patients treated by speech 
therapy in a university hospital. Method: This is a cross-sectional study, based on 
the analysis of medical records. We included individuals of sexes and ages over 
20 years. Patients with cognitive impairment were excluded. Results: The sample 
consisted of 51 patients, of which 26 (51%) were female and 25 (49%) male, 
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mean age of 57 years (± 18.6) ranging from 20 to 93 years. Of these individuals, 
51% reside in the state capital and 49% in the cities of the macroregion. 
Comorbidities were: Systemic Arterial Hypertension (SAH) (37.3%), Diabetes 
Miellitus (DM) (25.5%) and Pulmonary Complications (23.5%). The most 
common underlying diseases were Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) (31%) 
and Stroke (15.7%). Conclusions: The predominant gender was female, the 
average age is 57 years old, and the largest origin of the state capital. The most 
frequent comorbidity has been, as the underlying diseases were ALS and stroke. 
Therefore, DO is an important issue in HUOL and requires speech therapy as 
part of the team. 

 
 
Keywords: Outpatient care; speech therapy; dysphagia. 
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TÍTULO: A construção do conhecimento discente em saúde através da vivência 

em comunidades no município de Santa Cruz/RN 

Resumo 

A formação em saúde passa por mudanças, visando formar profissionais aptos 
a trabalhar e cuidar da população conforme preconiza o Sistema Único de Saúde 
(SUS). Dentre estas mudanças, as metodologias ativas de ensino-aprendizagem 
permitem ao aluno uma maior participação na construção do seu conhecimento 
e assim reflitam sobre a realidade de saúde da população. Nessa perspectiva, o 
presente estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo exploratória-
descritiva, realizada no município de Santa Cruz, interior do Rio Grande do Norte. 
Na qual foi realizado grupos focais, entre os meses de maio e junho de 2016, 
com discentes que cursaram a disciplina Saúde e Cidadania (SACI), com o 
objetivo de compreender como o contato com a comunidade contribui para 
formar profissionais com vista a um cuidado integral, percebendo o social em 
saúde. 
 
Palavras-chave: Educação Superior; Sistema Único de Saúde; Educação 

extramuros. 

TITLE: The construction of student knowledge in health through living in 

communities in the municipality of Santa Cruz / RN 

Abstract 

Health education goes through changes, aiming to train professionals able to 
work and take care of the population as recommended by the Unified Health 
System (SUS). Among these changes, active teaching-learning methodologies 
allow students to participate more in the construction of their knowledge and thus 
reflect on the health reality of the population. From this perspective, the present 
study is a qualitative, exploratory-descriptive research carried out in the city of 
Santa Cruz, in the interior of Rio Grande do Norte. In which focus groups were 
held between May and June 2016, with students who attended the discipline 
Health and Citizenship (SACI), in order to understand how contact with the 
community contributes to training professionals with a view to care integral, 
realizing the social in health. 
 
Keywords: College education; Health Unic System; Extramural education. 
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TÍTULO: Caracterização de habilidades metalinguísticas de estudantes 

monolíngues e bilíngues com risco para dislexia 

Resumo 

É considerado um sujeito bilíngue aquele que fala fluentemente duas línguas 
distintas. A literatura sugere que as crianças bilíngues apresentam melhor 
desempenho quando comparadas às monolíngues no que se refere às 
habilidades de consciência fonológica. Grande parte desta vantagem se baseia 
na teoria que defende que as habilidades da primeira língua são transferidas 
para o aprendizado da segunda. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi buscar 
na literatura brasileira e internacional, artigos que relacionassem bilinguismo e 
consciência fonológica. Esta pesquisa apresenta uma revisão da literatura 
integrativa, realizada por meio da busca de artigos em bases de dados nacionais 
e internacionais, cujos critérios de inclusão foram artigos publicados completos 
e gratuitos em periódicos nacionais e internacionais; artigos que abordassem a 
temática do estudo; artigos em inglês ou português e publicados nos últimos 
cinco anos. Para a seleção dos artigos foram considerados a leitura pelo título, 
seguida da leitura pelo resumo ou abstract e, por fim, a leitura dos artigos 
completos. Por fim, a amostra final foi composta por 13 artigos, 2 nacionais e 11 
de periódicos internacionais. A maioria dos estudos comprovaram os benefícios 
do bilinguismo quanto ao desenvolvimento das habilidades de consciência 
fonológica. Sendo assim, as crianças bilíngues indicaram maior domínio da 
habilidade de consciência fonológica. 
 
Palavras-chave: Multilinguismo. Consciência fonológica. Linguagem. 

TITLE: Description of metalinguistic skills of monolingual and bilingual students 

at risk for dyslexia 

Abstract 

A bilingual subject is one who speaks fluently two distinct languages. The 
literature suggests that bilingual children perform better when compared to 
monolingual children with regard to phonological awareness skills. Much of this 
advantage is based on the theory that first language skills are transferred to 
second language learning. Thus, the objective of this study was to search the 
Brazilian and international literature, articles that related bilingualism and 
phonological awareness. This research presents a review of the integrative 
literature, performed by searching articles in national and international 
databases, whose inclusion criteria were free and complete published articles in 
national and international journals; articles that addressed the study theme; 
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articles in English or Portuguese and published in the last five years. For the 
selection of articles, the reading by title was followed, followed by reading by the 
abstract or, finally, the reading of the complete articles. At the end, the final 
sample consisted of 13 articles, 2 national and 11 international journals. Most 
studies have proven the benefits of bilingualism in developing phonological 
awareness skills. Thus, bilingual children indicated greater mastery of 
phonological awareness ability. 
 
Keywords: Multilingualism. Phonological awareness. Language. 
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TÍTULO: Perfil de ácidos graxos e minerais de ovas de peixe voador 

(Hirundichthys affinis) 

Resumo 

O perfil lipídico de pescado varia entre espécies e sofre influências de vários 
fatores. Apesar de sua grande importância nutricional, existem poucas 
informações disponíveis sobre a composição química do pescado e seus 
derivados. O presente estudo centra-se em discutir o potencial nutricional de 
ovas de peixe voador (Hirundicthys affinis), provenientes do município de 
Caiçara do Norte – RN, tendo como base as análises de ácidos graxos e minerais 
de acordo com a sazonalidade. Foi realizada a determinação do perfil de ácidos 
graxospor GC-MS/MS e a determinação da composição de minerais por 
espectrometria de fluorescência de raios X (FRX). No período de desova e pré 
desova houve aumento na quantidade de ácidos graxos monoinsaturados e poli-
insaturados e diminuição de ácidos graxos saturados em relação ao período de 
pós desova. Nas amostras foram encontrados os minerais: Cloro, Sódio, Fósforo, 
Cálcio, Magnésio, Bromo, Potássio, Zinco e Cobre, independente do período, 
porém Cloro e Sódio foram encontrados em maior quantidade devido ao 
processo de salga. Os valores dos lipídios das ovas variaram conforme a 
sazonalidade e o período de maturação gonadal dos peixes, mostrando que o 
perfil lipídico melhora durante o período de desova e pré desova. Sugere-se 
revisão do processo de salga da ova, que influenciou na quantidade de sódio 
encontrado nas amostras. 
 
Palavras-chave: Caviar, pescado, perfil lipídico, sazonalidade. 

TITLE: Fatty acid and mineral profile of flying fish eggs (Hirundichthysaffinis). 

Abstract 

 

The lipid profile of fish varies between species and is influenced by several 
factors. Despite its great nutritional importance, there is little information available 
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on the chemical composition of fish and its derivatives. The present study focuses 
on discussing the nutritional potential of flying fish eggs (Hirundicthys affinis) from 
the municipality of Caiçara do Norte - RN, based on fatty acid and mineral 
analyzes according to seasonality. Fatty acid profile determination by GC-MS / 
MS and mineral composition determination by X-ray fluorescence spectrometry 
(FRX) were performed. In the spawning and pre spawning period there was an 
increase in the amount of monounsaturated and polyunsaturated fatty acids and 
a decrease in saturated fatty acids in relation to the post spawning period. In the 
samples were found the minerals: Chlorine, Sodium, Phosphorus, Calcium, 
Magnesium, Bromine, Potassium, Zinc and Copper, regardless of the period, but 
Chlorine and Sodium were found in greater quantity due to the salting process. 
The lipid values of the eggs varied according to the seasonality and the period of 
gonadal maturation of the fish, showing that the lipid profile improves during the 
spawning and pre spawning period. It is suggested to review the salting process 
of the egg, which influenced the amount of sodium found in the samples. 

 
 
Keywords: Caviar, fish, lipid profile, seasonality. 
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TÍTULO: A extensão espacial dos modelos de adequabilidade de habitat 

influencia a avaliação do estado de conservação de espécies de primatas da 

Mata Atlântica? 

Resumo 

A escolha da extensão espacial utilizada em modelos de adequabilidade de 
habitat pode influenciar o resultado final e, consequentemente, na determinação 
da distribuição geográfica de uma espécie com apoio dessas técnicas. 
Construímos modelos de distribuição de espécies para primatas endêmicos da 
Mata Atlântica considerando extensões mais abrangentes e menos abrangentes. 
Dessa forma foi possível avaliar como as diferenças nas estimativas de área de 
distribuição geradas a partir de modelos de adequabilidade de habitat com 
diferentes extensões espaciais, assim como, o uso dos thresholds 10 percentile 
training presence e o Minimum training presence, implementados via MaxEnt, 
podem influenciar o estado de conservação das espécies de primatas endêmicas 
da Mata Atlântica segundo o critério da IUCN ligado à extensão de ocorrência. 
De uma forma geral, o uso de extensões menos abrangentes nos modelos 
resulta em áreas de distribuição geográfica menores em comparação às 
extensões mais abrangentes, mas o uso dessas extensões não influencia na 
mudança de classificação de ameaça das espécies de primatas da Mata 
Atlântica adotadas no estudo. Já a escolha do threshold tem maior influência nas 
áreas de distribuição geográfica, chegando a mudar a classificação de ameaça 
de duas espécies em duas extensões diferentes, mostrando-se importante 
considerar os impactos das escolhas de extensão e thresholds no uso dos 
mapas de distribuição gerados no processo de classificação de ameaça de uma 
espécie. 
 
Palavras-chave: Extensão de ocorrência. Threshold. IUCN. Modelagem. 

Distribuição. 

TITLE: The influence of spatial extent of habitat suitability models on the 

conservation status evaluation of Atlantic Forest primate species 

Abstract 

The choice of the spatial extent in habitat suitability models may influence the 
final result and, consequently, the definition of the species’ geographic 
distribution with the support of these techniques. Species distribution models 
were built for primates endemic to Atlantic Forest using different extensions 
(larger and smaller ones). Thus, it was possible to evaluate how the differences 
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in distribution area generated from habitat suitability models using different 
spatial extensions, as well as the use of the 10 percentile training presence 
threshold and the Minimum training presence threshold, implemented through 
MaxEnt, may influence the conservation status of endemic primate species of the 
Atlantic Forest according to the IUCN criterion related to the extent of occurrence. 
In general, the use of less extensive extensions in the models results in smaller 
geographic distribution areas compared to the broader extensions, but the use of 
these extensions does not influence the threat classification change of the 
Atlantic Forest primate species adopted in the study. The choice of the threshold 
has a greater influence on the geographical distribution areas, changing the 
threat classification of two species in two different extensions, and it is important 
to consider the impacts of the choice of extension and thresholds in the use of 
distribution maps generated in the process. of threat classification of a species. 
 
Keywords: Threshold. IUCN. Hit extension. Modeling. Distribution. 
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TÍTULO: Efeito da fotobiomodulação em células-tronco de dentes humanos 

decíduos esfoliados (SHEDs) cultivadas sobre arcabouços bidimensionais de 

PLA 

Resumo 

 

A engenharia tecidual visa regenera tecido perdido/afetado, através de 
componentes-chave: células, arcabouço e fatores de sinalização. O ácido 
polilático (PLA) apresentam propriedades que favorecem o crescimento celular. 
Outra ferramenta promissora é a fotobiomodulação (PBM), a qual estimula a 
proliferação de diferentes tipos células-tronco. O objetivo deste estudo foi avaliar 
o efeito da PBM na proliferação e viabilidade de SHEDs cultivadas sobre 
arcabouços bidimensionais de PLA. Três grupos foram divididos: (C) controle 
não irradiado; (L1) irradiadas com dose de 1 J/cm2; e (L4) irradiadas com dose 
de 4 J/cm2. As irradiações foram realizadas com laser diodo InGaAlP, com 
comprimento de onda de 660 nm e potência de 30 mW, em dose única. A 
viabilidade e proliferação celular foram avaliadas pelo ensaio do Alamar blue, as 
quais foram maiores nos grupos L1 e L4 em comparação ao grupo C, sendo o 
percentual de redução do Alamar blue significativamente maior em L4 nos 
intervalos de 24 e 72 h. Outro método de avaliação empregado foi a Microscopia 
Eletrônica de Varredura (MEV), que revelou uma distribuição mais homogênea 
na superfície do PLA e uma maior densidade celular nos grupos irradiados, mais 
evidente em L4. Portanto, a PBM, principalmente na dose de 4 J/cm2, estimulou 
a proliferação de SHEDs cultivadas sobre PLA, mostrando uma potencial 
aplicação nas técnicas de engenharia tecidual. 

 
 
Palavras-chave: Células-tronco; Ácido polilático; Fotobiomodulação. 

TITLE: Effect of photobiomodulation on stem cells from human exfoliated 

deciduous teeth (SHEDs) cultured on two-dimensional PLA scaffolds 

Abstract 
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Tissue engineering aims to regenerate lost or affected tissue through key 
components: cells, scaffolds and signaling factors. The polylactic acid (PLA) has 
properties that favor cell growth. Another promising tool is photobiomodulation 
(PBM), which stimulates the proliferation of different stem cell types. The 
objective of this study was to evaluate the effect of PBM on the proliferation and 
viability of SHEDs cultured on two-dimensional PLA scaffolds. Three groups were 
divided: (C) non-irradiated control; (L1) irradiated at a dose of 1 J/cm2; and (L4) 
irradiated at a dose of 4 J/cm2. The irradiations were performed with InGaAlP 
diode laser, with a wavelength of 660 nm and a power of 30 mW, in a single dose. 
The cell viability and proliferation were assessed by Alamar blue assay, which 
were higher in groups L1 and L4 compared to group C, and the reduction 
percentage of Alamar blue significantly higher in L4 at 24 and 72 h intervals. 
Another evaluation method employed was the Scanning Electron Microscopy 
(SEM), which revealed a more homogeneous distribution on the surface of the 
PLA and a higher cell density in the irradiated groups, more evident in L4. 
Therefore, PBM, mainly at a dose of 4 J/cm2, stimulated the proliferation of 
SHEDs cultured on PLA, showing a potential application in the tissue engineering 
techniques. 

 
 
Keywords: Stem cells; Polylactic acid; Photobiomodulation. 
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TÍTULO: Avaliação dos efeitos do método canguru no desenvolvimento motor do 

recém-nascido prematuro 

Resumo 

 

Introdução: A prematuridade, principal causa de mortalidade infantil, ocasiona 
maturação insuficiente dos sistemas do recém-nascido (RN). Quanto mais cedo 
o RN nasce, maior o comprometimento do sistema neurológico, pois não há a 
formação das vias neurais. Para diminuir a morbimortalidade entre os RN, foi 
implantado o Método Canguru (MC), que consiste no contato pele a pele entre o 
RN e seus pais. O presente estudo tem como objetivo avaliar o padrão motor 
dos recém-nascidos prematuros submetidos ao MC. Metodologia: Neste estudo 
observacional do tipo longitudinal foram avaliados recém-nascidos prematuros 
(RNPT) de baixo peso, submetidos as três fases do MC. Dados quanto a história 
do parto e internação foram coletados e diariamente o pesquisador questionava 
com relação as horas que o RN havia passado na posição canguru. Além disso, 
foi feita avaliação dos movimentos generalizados (GM) através de uma filmagem, 
para classificação destes movimentos segundo o protocolo de Prechtl. 
Resultados e Discussão: A partir da avaliação dos GM, foi possível observar a 
diminuição dos movimentos do tipo pobre entre os RNPT da amostra, que na 
segunda fase do MC apresentaram, em sua maioria, movimentos do tipo normal. 
Conclusões: A implementação do MC auxiliou na organização dos sistemas do 
RNPT e na melhora do padrão dos seus movimentos generalizados. 

 
 
Palavras-chave: Método Canguru; Recém-nascido; Fisioterapia 

TITLE: Evaluation of the effects of the kangaroo method on the motor 

development of premature newborns 

Abstract 

Introduction: Prematurity, the main cause of infant mortality, causes insufficient 
maturation of newborn systems. The earlier the newborn is born, the greater the 
neurological system impairment, since there is no formation of neural pathways. 
To reduce morbidity and mortality among newborns, the Kangaroo Method (KM) 
was implemented, which consists of skin-to-skin contact between newborns and 
their parents. The present study aims to evaluate the motor pattern of premature 
newborns submitted to KM. Methodology: In this observational longitudinal 
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study, we evaluated low birth weight preterm infants submitted to the three 
phases of KM. Data regarding the history of childbirth and hospitalization were 
collected and the researcher asked daily about the hours the newborn had spent 
in the kangaroo position. In addition, general movements (GM) were evaluated 
by filming to classify these movements according to Prechtl's protocol. Results 
and Discussion: From the evaluation of the GM, it was possible to observe the 
decrease of the poor type movements among the preterm infants of the sample, 
which in the second phase of the MC presented, mostly, normal type movements. 
Conclusions: The implementation of the MC helped in the organization of the 
preterm infants systems and in the improvement of the pattern of their 
generalized movements. 
 
Keywords: Kangaroo-Mother Care Method; Newborn; Physiotherapy 
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TÍTULO: Purificação de análogos de heparina do cefalotórax do camarão cinza 

(Litopenaeus vannamei) e avaliação de seu efeito sobre a hemostasia e sobre a 

migração e proliferação de células tumorais 

Resumo 

O câncer depende diversos eventos relacionados com efeitos pró-tumorais, 
dentre eles a migração e a proliferação. Visto isso, pacientes com câncer fazem 
o uso de heparina para tentar inibir os eventos que auxiliam no desenvolvimento 
tumoral devido ao seu potencial antitumoral, no entanto, esta gera um estado de 
hemorragico. Devido a isso, torna-se limitado o uso da heparina na clínica, 
estimulando a busca por novos agentes terapêuticos. Esse trabalho apresenta 
um composto obtido a partir do processamento do cefalotórax do camarão cinza 
Litopenaeus vannamei. O composto passou por diversos ensaios e testes, 
dentre eles: o ensaio de migração celular com transwell (avaliar se possuí efeito 
inibitório sobre a migração), o ensaio de proliferação celular com medição da 
incorporação ao BrdU (avaliar se o heparinoide realmente inibe o processo de 
proliferação celular) e a avaliação do potencial hemorrágico a partir de 
escarificação de ratos da linhagem Wistar (avaliar se o heparinóide provoca 
estado hemorrágico como a heparina). O heparinoide comprovou efeitos 
postivos assim como a heparina, no entanto, sendo menos danoso a coagulção 
(comprovado com a avaliação do potencial hemorrágico pela escarificação) e de 
fato inibiu a migração celular, no entanto, não altera o processo de proliferação 
celular. 
 
Palavras-chave: Câncer. Heparinoide. Migração. Proliferação. Heparina. 

Hemorragia. 

TITLE: Purification of heparin analogs of gray shrimp cephalothorax (Litopenaeus 

vannamei) and evaluation of its effect on haemostasis and on tumor cell migration 

and proliferation 

Abstract 

Cancer depends on a number of events related to pro-tumor effects, including 
migration and proliferation. Given this, cancer patients use heparin to try to inhibit 
events that aid in tumor development due to its antitumor potential, however, it 
generates a bleeding state. Because of this, the use of heparin in the clinic 
becomes limited, stimulating the search for new therapeutic agents. This paper 
presents a compound obtained from cephalothorax processing of the gray shrimp 
Litopenaeus vannamei. The compound has undergone several trials and tests, 
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including: the transwell cell migration assay (to assess if it has an inhibitory effect 
on migration), the cell proliferation assay with measurement of BrdU 
incorporation (assessing whether heparinoid actually inhibits the cell proliferation 
process) and the assessment of haemorrhagic potential from scarification of 
Wistar rats (assessing whether heparinoid causes heparin-like hemorrhagic 
status ). Heparin showed positive effects as well as heparin; however, 
coagulation was less harmful (proven by the evaluation of scarification potential 
hemorrhage) and in fact inhibited cell migration; however, it does not alter the 
process of cell proliferation. 
 
Keywords: Cancer. Heparinoid. Migration. Proliferation. Heparin. Bleeding. 
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TÍTULO: Desenvolvimento do Sistema de Análises do Teste de Tetrazólio em 

Sementes de Soja 

Resumo 

A soja é insumo essencial para a indústria alimentícia, e para garantir alto vigor 
no campo, estantes uniformes e maiores taxas de produtividade, é necessário 
utilizar sementes de qualidade. Através de testes de laboratório é possível retirar 
fatores obtidos a partir de aspectos extrínsecos ou intrínsecos à semente. Os 
dados obtidos nestes testes auxiliam no processo de controle de qualidade 
durante as etapas de colheita, transporte, beneficiamento e armazenamento das 
sementes. Dentre estes, o teste de tetrazólio tem sido considerado como uma 
alternativa promissora, graças a sua velocidade e eficiência na análise. teste se 
apresenta bastante eficaz em relação aos métodos tradicionais, entretanto, a 
discrepância entre os resultados, dependendo do analista, e o tempo gasto na 
realização do teste o tornam ineficiente. A utilização de sistemas inteligentes 
como ferramenta para as ciências agrárias tem sido alvo de vários estudos, visto 
sua agilidade e precisão em realizar análises em série, além de não ser 
necessário a intervenção de um especialista. Este trabalho propõe um método 
automático, utilizando técnicas de processamento digital de imagens (PDI), para 
a classificação de lotes de sementes de soja pelo teste de tetrazólio e suas 
comparações com os métodos tradicionais. 
 
Palavras-chave: Processamento de Imagens, soja, Análise de Sementes 

TITLE: Development of Tetrazolium Test System for Soybean Seeds 

Abstract 

Soybeans are essential inputs for the food industry, and to ensure high field vigor, 
uniform shelves and higher productivity rates, quality seeds need to be used. 
Through laboratory tests it is possible to remove factors obtained from extrinsic 
or intrinsic aspects of the seed. The data obtained from these tests help in the 
quality control process during the harvesting, transportation, processing and 
storage of seeds. Among these, the tetrazolium test has been considered as a 
promising alternative, thanks to its speed and efficiency in the analysis. The test 
is quite effective compared to traditional methods, however, the discrepancy 
between the results, depending on the analyst, and the time taken to perform the 
test make it inefficient. The use of intelligent systems as a tool for the agrarian 
sciences has been the subject of several studies, considering its agility and 
precision in performing serial analyzes, and no expert intervention is required. 
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This paper proposes an automatic method using digital image processing (PDI) 
techniques for the classification of soybean seed lots by the tetrazolium test and 
their comparisons with traditional methods. 
 
Keywords: Image Processing, Soybean, Seed Analysis 
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TÍTULO: PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE LAZER NA PERCEPÇÃO DE 

CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA: ESTUDO UTILIZANDO GRUPOS FOCAIS 

PARA IDENTIFICAÇÃO DE BARREIRAS E FACILITADORES 

Resumo 

Introdução: A participação da criança com deficiência em atividades de lazer é 
vital para o seu desenvolvimento. A CIF aponta que diversos fatores podem 
influenciar a participação, por isso é necessário pesquisar tais fatores para 
melhorar a inclusão dessas crianças nos contextos sociais. Objetivo: O objetivo 
da pesquisa foi identificar, na percepção de crianças com deficiência, quais 
barreiras e facilitadores influenciam sua participação em atividades de lazer. 
Método: Estudo qualitativo com grupos focais. Foram realizados sete grupos, 
totalizando 40 participantes. Cada grupo se reuniu em um ambiente fechado. As 
conversas foram conduzidas por um moderador e duraram cerca de 40 minutos. 
As falas foram gravadas, transcritas e enviadas para três juízes que realizaram 
suas análises utilizado o método Linking Rules, para então chegar às categorias 
utilizadas no estudo. Resultados: Fatores Ambientais foram apontados como as 
maiores barreiras; por outro lado, o Apoio e as Atitudes da Família Nuclear e 
Atitudes dos Amigos foram os fatores mais citados como facilitadores à 
participação em atividades de lazer. Conclusão: Os Fatores Ambientais são os 
maiores influenciadores para a participação de crianças com deficiência em 
atividades de lazer, tanto como barreira quanto facilitador. O profissional de 
saúde precisa identificar fatores externos que atrapalham a participação de seus 
pacientes, para contribuir na inserção destas crianças em atividades de lazer. 
 
Palavras-chave: Crianças, Deficiência, Atividades de Lazer, Barreiras, 

Facilitadores. 

TITLE: PARTICIPATION IN LEISURE ACTIVITIES FROM THE PERSPECTIVE 

OF DISABLED CHILDREN: STUDY WITH FOCAL GROUPS TO IDENTIFY 

BARRIERS AND FACILITATORS 

Abstract 
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Introduction: The participation of disabled children in leisure activities is crucial 
for their development. ICF shows that a variety of factors may influence 
participation, therefore it is necessary to research such factors in order to improve 
these children’s inclusion in social contexts. Objective: The objective of the 
research was to identify, in the perception of disabled children, which barriers and 
facilitators influence their effective participation in leisure activities. Method: 
Qualitative study with focal groups. Seven groups totalizing 40 patients got 
together in a closed environment with conversations being led by a moderator, 
lasting about 40 minutes. The conversations were recorded, transcribed and sent 
to three judges who analyzed through Linking Rules Method, in order to achieve 
the categories used in this study. Results: Environmental Factors were pointed 
out as the biggest barriers; on the other hand, Support, Family Attitudes and 
Friends’ Attitudes were the most cited factors as facilitators to the participation in 
leisure activities. Conclusion: Environmental Factors are the major influencers 
in disabled children’s participation in leisure activities, either as barriers or as 
facilitators. Healthcare professionals must identify external factors that hinge their 
patients’ participation in order to contribute to these children being inserted into 
leisure activities. 

 
 
Keywords: Children, Disability, Leisure Activities, Barriers, Facilitators. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO POTENCIAL MODULADOR DO CONDROTIIM 4-

SULFATO OBTIDO DE VÍSCERAS DE TILÁPIA NA FORMAÇÃO DE CRISTAIS 

DE OXALATO DE CÁLCIO 

Resumo 

A biodiversidade marinha mostrou ser rica em uma gama enorme de 
biomoléculas ativas, que vem impulsionando uma série de estudos 
farmacológicos, como exemplo dos glicosaminoglicanos sulfatados (GAGs). Os 
GAGs asão macromoléculas encontradas na matriz extracelular, na membrana 
basal de tecidos de animais, livres ou ligados a proteínas, 

 

Essas moléculas apresentam um grande potencial terapêutico, sendo capais de 
interagir com diversas moléculas. Essas macromoléculas tem sido consideradas 
possíveis inibidores ou promotores da formação de cálculos urinários, ou seja, 
são capazes de modular o processo de cristalização de oxalato de cálcio no 
desenvolvimento da urolitíase (Torzewska and Różalski 2014). Logo, esse 
trabalho avaliou a atividade do condroitin sulfato (CS) com o crescimento de 
cristais de oxalacétato cálcio in vitro. O CS foi extraído da tilápia (Oreochromis 
niloticus), cujo descartes tem impacto ambiental negativo. Para isso, os rejeitos 
foram recolhidos e processados em proteólise e cromatografia de troca iônica. 
Os nossos resultados demonstram que o condroitin sulfato extraído das vísceras 
da tilápia teve um rendimento viável e um perfil semelhante ao extraído de outras 
fontes. Depois foi realizado testes que promoveram o crescimento dos cristais in 
vitro, onde o CS se comportou como inibidor. Se apresentando como um 
´possível fármaco para o tratamento da urolitíase. 

 
Palavras-chave: Condroitin, urolitíase , oxalacetato de cálcio, Cristais. 

TITLE: Effect of chondrotin sulfate viceras Obtained from tilapia formation of 

calcium oxalacetate crests 

Abstract 

Marine biodiversity has been shown to be rich in a huge range of active 
biomolecules, which has propelled a number of pharmacological studies, such as 
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sulfated glycosaminoglycans (GAGs). GAGs are macromolecules found in the 
extracellular matrix, in the basement membrane of free or protein-bound animal 
tissues, 

 

These molecules have great therapeutic potential, being able to interact with 
several molecules. These macromolecules have been considered possible 
inhibitors or promoters of urinary stone formation, that is, they are able to 
modulate the crystallization process of calcium oxalate in the development of 
urolithiasis (Torzewska and Różalski 2014). Therefore, this work evaluated the 
activity of chondroitin sulfate (CS) with the growth of calcium oxalacetate crystals 
in vitro. The CS was extracted from tilapia (Oreochromis niloticus), whose 
discards have negative environmental impact. For this, the tailings were collected 
and processed in proteolysis and ion exchange chromatography. Our results 
demonstrate that chondroitin sulfate extracted from the tilapia viscera had a 
viable yield and a similar profile to that extracted from other sources. Tests were 
carried out to promote crystal growth in vitro, where CS behaved as an inhibitor. 
Presenting as a possible drug for the treatment of urolithiasis. 

 
Keywords: Chondroitin, Urolithiasis, Calcium Oxalacetate, Crystals. 
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TÍTULO: PRODIAVC - APRENDIZAGEM MOTORA E ATIVIDADE CEREBRAL 

Resumo 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma patologia que causa diversos 
comprometimentos neuromotores, por isso, o objetivo desse estudo foi o de 
realizar uma análise comparativa de medidas de erros após o treino com jogos 
de dardos virtual e real. Participaram do estudo 15 pacientes com AVC e 12 
indivíduos saudáveis. Os participantes realizaram 15 tentativas em cada jogo. 
Foram realizados os cálculos dos Erros Absoluto (EA), Constante (EC) e Variável 
(EV), através da ANOVA two-way com teste post hoc de Bonferroni. Observou-
se diferença significativa no EA entre os dois grupos no jogo virtual (p=0,003) e 
real (p= 0,0001), e diferença significativa entre os dois ambientes para os 
pacientes (p= 0,0001) e saudáveis (p= 0,010). No EC não foi encontrada 
diferença significativa entre os grupos no jogo virtual (p=0,355) e real (p= 0,544), 
nem entre ambos os jogos para os pacientes (p= 0,452) e saudáveis (p= 0,474). 
A análise do EV não apresentou diferença significativa entre os dois grupos no 
jogo virtual (p=0,406), mas apresentou no jogo real (p= 0,0001). Não houve 
diferença significativa entre os dois ambientes para os pacientes (p= 0,579), 
porém houve para os saudáveis (p= 0,005). Os resultados encontrados indicam 
que os pacientes tem menor precisão, maior consistência e menor variabilidade 
do desempenho em relação aos saudáveis. O jogo virtual proporcionou melhores 
resultados para os pacientes, o que pode ser importante para o planejamento 
fisioterapêutico dos pacientes com AVC. 
 
Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral, Fisioterapia, Realidade Virtual 

TITLE: COMPARATIVE ANALYSIS OF ERROR MEASURES DURING VIRTUAL 

AND REAL DART GAMES IN STROKE PATIENTS 

Abstract 

 

Stroke is a pathology that causes several neuromotor compromises, so the 
objective of this study was to perform a comparative analysis of error measures 
after training with virtual and real darts game. 15 stroke patients and 12 healthy 
individuals participated in the study. Participants made 15 attempts in each game. 
The Absolute (EA), Constant (EC) and Variable Error (EV) calculations were 
made through the two-way ANOVA with post hoc Bonferroni test. Regarding EA, 
a significant difference was observed between the 2 groups in the virtual (p= 
0.003) and real game (p= 0.0001), and between the 2 games for the patients (p= 
0.0001) and the healthy (p= 0.010). For the EC, no significant difference was 
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found between the groups in the virtual (p= 0.355) and real game (p= 0.544), 
neither between both games for the patients (p= 0.452) and healthy (p= 0.474). 
Through EV, no statistically significant difference was observed between the 2 
groups in the virtual game (p= 0.406), but was found in the real game (p= 0.0001). 
There was no significant difference between the 2 environments for the patients 
(p= 0.579), but there was for the healthy (p= 0.005). The results indicated that 
the patients had less precision, greater consistency and lower variability of 
performance in relation to healthy ones. The virtual game provided better results 
for the patients, which can be considered of importance for the planning of the 
physiotherapeutic intervention of patients with stroke. 

 
 
Keywords: Stroke, Physiotherapy, Virtual Reality 
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TÍTULO: Avaliação da composição corporal e do consumo alimentar de militares 

da Marinha do Brasil em Natal – Rio Grande do Norte. 

Resumo 

Para conhecer o estado nutricional da população, a avaliação antropométrica é 
indispensável e outro ponto que está ligado é o consumo alimentar, o mesmo 
tem reflexo na composição corporal, além de levar em consideração as 
peculiaridades dos militares. O objetivo do estudo é avaliar o estado nutricional 
através da antropometria, consumo alimentar de cabos e sargentos da marinha 
do Brasil. A pesquisa se deu após a assinatura do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido pelo participante. Como instrumento de levantamento de dados e 
informações, foi utilizado o Questionário de Frequência do Consumo Alimentar 
para avaliar o consumo alimentar, além da coleta de dados antropométricos e 
utilizando os métodos recomendados e validados. Os dados foram analisados 
estatisticamente e comparados entre si, para expressar a relação ou não entre 
consumo alimentar e o estado antropométrico dos participantes. A média do IMC 
dos 53 avaliados foi de eutrofia em 32,07% da população, 58,49% sobrepeso, 
7,54% dos indivíduos apresentaram obesidade grau l e 1,88% obesidade grau ll 
respectivamente; sendo 52,83% (n=28) dos militares com percentual de gordura 
corporal acima da média; e 5,66% (n=3) e 41,50% (n=22) possuíam nível abaixo 
da média e muito elevado respectivamente, com risco de complicações 
metabólicas associadas à obesidade. Os resultados podem ajudar a entender o 
consumo alimentar dos militares e fornecer dados para ações futuras que visam 
promover a alimentação saudável neste grupo. 

 
Palavras-chave: Consumo alimentar. Composição corporal. Ingestão de 

alimentos. 

TITLE: Assessment of body composition and food intake of Brazilian Navy 

soldiers in Natal - Rio Grande do Norte. 

Abstract 

To know the nutritional status of the population, anthropometric assessment is 
indispensable and another point that is linked is food consumption, it has a 
reflection on body composition, and take into account the peculiarities of the 
military. The aim of the study is to evaluate the nutritional status through 
anthropometry, food consumption of cables and sergeants of the Brazilian Navy. 
The research took place after the participant signed the Informed Consent Form. 
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As an instrument to collect data and information, the Food Consumption 
Frequency Questionnaire was used to assess food consumption, in addition to 
collecting anthropometric data and using the recommended and validated 
methods. Data were statistically analyzed and compared with each other to 
express the relationship or not between food intake and the anthropometric status 
of the participants. The average BMI of the 53 evaluated was eutrophic in 32.07% 
of the population, 58.49% overweight, 7.54% of the individuals had grade 1 
obesity and 1.88% grade ll obesity respectively; 52.83% (n = 28) of the military 
with above average body fat percentage; and 5.66% (n = 3) and 41.50% (n = 22) 
had below average and very high levels respectively, with risk of metabolic 
complications associated with obesity. The findings may help to understand the 
military's food intake and provide data for future actions aimed at promoting 
healthy eating in this group. 
 

 
Keywords: Food Consumption. Body composition. Food intake. 
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TÍTULO: ANÁLISE DO COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO E APTIDÃO 

CARDIORRESPIRATÓRIA EM FUNÇÃO DA MATURAÇÃO SOMÁTICA DE 

ADOLESCENTES COM SOBREPESO E OBESIDADE 

Resumo 

 

Contexto: durante a adolescência, os níveis de comportamento sedentário (CS) 
tendem a aumentar de acordo com a idade. Altos níveis de CS, podem influenciar 
na diminuição dos níveis de aptidão cardiorrespiratória (ACR), que por sua vez, 
acompanham a vida adulta e aumentam o risco de vários distúrbios de saúde, 
como por exemplo, o aumento dos níveis de adiposidade. Dessa forma, é 
possível que altos níveis de adiposidade e CS alterem a cinética do VO2 
esperada durante o processo maturacional. O objetivo desse estudo foi analisar 
os níveis de CS e de ACR de adolescentes com sobrepeso e obesidade em 
função do nível de maturação somática. Métodos: para avaliação da composição 
corporal (CC), utilizou-se absorciometria por dupla emissão de raios-X (DXA). 
Os níveis de CS foram avaliados objetivamente através de acelertometria. O 
VO2 pico relativo foi mensurado através de teste de esforço submáximo em 
cicloergômetro fixo. Os participantes foram subdivididos de acordo com o estado 
de maturação somática. Resultados: não houve diferença significante nos níveis 
de CS e VO2 pico entre os grupos, conforme o avanço da maturação somática. 
Conclusão: o CS e VO2 pico de adolescentes com sobrepeso e/ou obesidade 
permaneceram estáveis durante o processo de maturação somática. Esses 
achados podem ser explicados através dos níveis muito elevados de CS 
encontrados e pelos níveis de VO2 pico relativo que estavam muito abaixo do 
que é esperado nos estágios de maturação somática observados. 

 
 
Palavras-chave: VO2 pico. Composição corporal. Inatividade física 

TITLE: ANALYSIS OF SEDENTARY BEHAVIOR AND CARDIORESPIRATORY 

FITNESS IN FUNCTION OF SOMATIC MATURATION OF YOUTHS WITH 

OVERWEIGHT AND OBESITY 

Abstract 
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Background: during adolescence, sedentary behavior (SB) levels tend to 
increase with age. High levels of SB can influence the decrease in 
cardiorespiratory fitness (CRF) levels, which in turn accompany adulthood and 
increase the risk of various health disorders, such as increased adiposity levels. 
Thus, it is possible that high levels of adiposity and SB alter VO2 kinetics 
expected during the maturation process. The aim of this study was to analyze the 
SB and CRF levels of overweight and obese adolescents as a function of somatic 
maturation level. Methods: To assess body composition (WC), X-ray dual-
absorptiometry (DXA) was used. The SB levels were objectively evaluated by 
acelertometry. Relative peak VO2 was measured by submaximal stress test in 
fixed cycle ergometer. Participants were subdivided according to the state of 
somatic maturation. Results: There was no significant difference in peak SB and 
VO2 levels between groups, as the somatic maturation progressed. Conclusion: 
SB and VO2 peak in overweight and / or obese adolescents remained stable 
during the somatic maturation process. These findings can be explained by the 
very high levels of SB found and the relative VO2 peak levels that were far below 
what is expected in the somatic maturation stages observed. 

 
 
Keywords: VO2 peak. Body composition. Physical inactivity. Adolescent 
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TÍTULO: Caracterização do perfil zimográfico de extrato protéicos de 

tripanosomatídeos responsáveis por doenças tropicais negligenciadas. 

Resumo 

 

Os tripanossomatídeos agrupam protozoários responsáveis pelas principais 
doenças negligenciadas em animais e humanos. Embora os estudos sobre 
essas doenças venham crescendo nos últimos anos, atualmente, não foram 
desenvolvidas vacinas para essas doenças parasitárias humanas e ainda existe 
uma grande necessidade no surgimento de novos fármacos ou novas 
formulações, dos fármacos já existentes, que promovam tratamentos seguros e 
eficazes. Diante disso, o objetivo deste estudo é caracterização da atividade 
proteolítica de metaloproteinases de tripanosomatídeos de importância médica, 
causadoras de doenças, tais como a doença de Chagas e as leishmanioses. 
Assim, conhecer melhor a possível participação dessas mataloproteinases nas 
alterações celulares e teciduais, abre caminho para um possível 
desenvolvimento de novos fármacos e tratamentos. A partir do cultivo axênico 
foram obtidos os extratos totais dos parasitas, do qual foi feito a quantificação, a 
caracterização do perfil e a atividade proteica por SDS-PAGE e zimografia, 
respectivamente. 

 

Os resultados mostram atividade proteolítica dessas proteases quando 
submetidas a ensaios de zimografia frente aos substratos de caseína e gelatina. 
Essas proteases serão submetidas a ensaios de inibição enzimática, também 
por zimografia, com inibidor de fenantrolina, em diferentes concentrações. 

 
 
Palavras-chave: Tripanossomatídeos, metaloproteinases, zimografia. 

TITLE: CHARACTERIZATION OF THE ZYMOGRAPHIC PROFILE OF 

PROTEIN EXTRACT OF TRIPANOSOMATIDES RESPONSIBLE FOR 

NEGLECTED TROPICAL DISEASES 

Abstract 
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Trypanosomatid parasites are responsible for the major neglected diseases in 
animals and humans. Although studies on these diseases have been growing in 
recent years, no vaccines have been developed for these human parasitic 
diseases, and there is still a great need for the emergence of new drugs or new 
formulations of existing drugs that promote safe and effective treatments. 
Therefore, the aim of this study is to characterize the proteolytic activity of 
metalloproteinases of trypanosomatids of medical importance, causing diseases 
such as Chagas disease and leishmaniasis. Thus, a better understanding of the 
possible participation of these mataloproteinases in cellular and tissue alterations 
opens the way for a possible development of new drugs and treatments. From 
the axenic culture were obtained the total extracts of the parasites, which were 
quantified, the characterization of the profile and the protein activity by SDS-
PAGE and zymography, respectively. 

 

The results show proteolytic activity of these proteases when submitted to 
zymography tests against casein and gelatin substrates. These proteases will be 
submitted to enzymatic inhibition assays, also by zymography, with 
phenanthroline inhibitor, in different concentrations. 

 
 
Keywords: Trypanosomatids, metalloproteinases, zymography. 
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TÍTULO: Fatores associados à implantação da gestão de riscos assistenciais em 

hospitais 

Resumo 

Introdução: A gestão de riscos assistenciais em hospitais é um tema que chama 
atenção para sua importância pois recentes estudos epidemiológicos alertam 
número crítico de riscos desnecessários em âmbito nacional e internacional. 
Desta forma, para melhorar a qualidade do cuidado de saúde através do 
fortalecimento da segurança do paciente tem sido recomendado que os sistemas 
e serviços de saúde implantem práticas de gestão de riscos e gestão da 
qualidade. Objetivo Identificar os fatores associados à implantação da gestão de 
riscos assistenciais. Método: Trata-se de um estudo observacional transversal 
de associação com coleta de dados de fonte secundária. Foram considerados 
52 hospitais, em 19 estados brasileiros, que obedeciam aos critérios de inclusão 
e exclusão. Resultado: Os fatos associados encontrados foram: possuir Gestão 
de qualidade, possuir Gerência de risco, possuir selo de Acreditação e o número 
de leitos de UTI. Todos tiveram associação significativa com algum indicador da 
implantação da gestão de riscos assistenciais de maneira positiva. Conclusão: É 
necessário que haja investimento nos fatores associados encontrados para a 
obtenção de melhores resultados de implantação das práticas de gestão de 
riscos assistenciais dentro dos serviços de saúde. 
 
Palavras-chave: Gestão de riscos. Segurança do paciente. Cuidados de saúde. 

TITLE: ASSOCIATED FACTORS WITH THE IMPLEMENTATION OF 

HEALTHCARE RISK MANAGEMENT IN HOSPITALS 

Abstract 

Introduction: The healthcare risks management in hospitals is an indicator that 
draws attention to its importance because recent epidemiological studies alert a 
critical number of unnecessary risks at national and international levels. 
Therefore, to improve the quality of health care by strengthening patient safety, it 
has been recommended that health systems and services implement risk 
management and quality management practices. Objective: To identify the 
associated factors with implementation of healthcare risk management. Method: 
This is a cross-sectional observational study of association with secondary 
source data collection. We considered 52 hospitals in 19 Brazilian states that met 
the inclusion and exclusion criteria. Result: The associated factors found were: 
Quality Management, Risk Management, Accreditation Seal and number of 
Intensive Care Unit (ICU) beds. All had a significant association with some 
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indicator of the implementation of care risk management in a positive way. 
Conclusion: It is necessary to invest in the associated factors found to obtain 
better results of implementation of care risk management practices within health 
services. 
 
Keywords: Risk management, patient safety, healthcare 
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TÍTULO: Potencial evocado auditivo de tronco encefálico com estímulo de 

frequência específica por condução óssea em neonatos 

Resumo 

O Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) por condução 
óssea com estímulo de frequência específica (FE), tone burst, permite um 
diagnóstico auditivo mais preciso, pois auxilia na identificação e caracterização 
da perda auditiva em neonatos e lactentes. Entretanto, faz-se necessário o 
estabelecimento valores normativos do PEATE nessa faixa etária para que esse 
procedimento seja incluído nos protocolos de diagnóstico infantil. Com isso, o 
objetivo do presente estudo foi analisar o PEATE por condução óssea com 
estímulo tone burst nas bandas de frequência de 0.5kHz a 4 kHz nos primeiros 
seis meses de vida. Trata-se de um estudo transversal, com aprovação no 
Comitê de Ética em Pesquisa da instituição, a casuística foi de 14 neonatos, 
nascidos a termo. O exame foi realizado com estímulo tone burst nas frequências 
de 0.5, 1, 2 e 4kHz, utilizando o vibrador ósseo B71. Os resultados encontrados 
para o limiar eletrofisiológico nas frequências pesquisadas 0.5kHz, 1kHz, 2kHz 
e 4kHz foram de: 21 dB, 24 dB, 24 dB, 23 dB respectivamente. Os valores de 
latência da onda V na intensidade de 50 dBnNA em 0.5kHz foi 12,5 ms e, em 60 
dBnNA para as frequências de 1, 2 e 4 kHz, foram 10,8 ms, 9,8 ms e 8,7 ms 
respectivamente. Conclui-se que a realização do PEATE-FE por condução 
óssea em neonatos é possível e os resultados obtidos para os limiares e 
latências podem ser utilizados como parâmetros na interpretação clínica do 
procedimento. 
 
Palavras-chave: Potencial Evocado Auditivo. Via óssea. Frequência específica 

TITLE: Brainstem auditory evoked potential with specific frequency stimulation by 

bone conduction in newborns 

Abstract 

 

Auditory evoked brainstem potential (ABR) by bone conduction with specific 
frequency stimulus, tone burst, allows a more accurate hearing diagnosis, as it 
helps in the identification and characterization of hearing loss in newborns. 
However, it is necessary to establish normative values of ABR in this age group 
for this procedure to be included in child diagnosis protocols.Before that, the aim 
of the present study was to analyze the bone conduction ABR with tone burst 
stimulus in the frequency bands from 0.5kHz to 4kHz in the first six months of life. 
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This is a cross-sectional study, approved by the Research Ethics Committee of 
the institution. The sample consisted of 14 neonates born at term. The exam was 
performed with tone burst stimulus at frequencies of 0.5, 1, 2 and 4kHz, using the 
bone vibrator B71. The results found for the electrophysiological threshold at the 
searched frequencies 0.5kHz, 1kHz, 2kHz and 4kHz were: 21 dB, 24 dB, 24 dB, 
23 dB respectively. The fifth wave latency values at 50 dBnNA at 0.5kHz were 
12.5 ms and at 60 dBnNA at 1, 2 and 4 kHz frequencies were 10.8 ms, 9.8 ms 
and 8.7 ms respectively. It is concluded that the conduction of the ABR with 
specific frequency by bone conduction in newborns is possible and the results 
obtained for the thresholds and latencies can be used as parameters in the 
clinical interpretation of the procedure. 

 
 
Keywords: Auditory Evoked Potential. Bone conduction. Frequency specific 
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TÍTULO: Estado nutricional de recém-nascidos em internação hospitalar 

Resumo 

Objetivos: avaliar o estado nutricional antropométrico dos recém-nascidos 
internados na Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal / Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal (UCI-NEO/UTI-NEO) de um hospital público materno-infantil. 
Métodos: Pesquisa do tipo transversal, quantitativa, com análise descritiva dos 
dados, desenvolvida com recém-nascidos (RNs) internados em uma instituição 
hospitalar pública do Rio Grande do Norte. Durante a internação, a coleta de 
dados ocorreu mediante formulário semi-estruturado contendo as características 
sociodemográficas, obstréticas e antropométricas dos RNs e das suas mães. 
Também foram coletadas informações de ganho e perda de peso diário do RN. 
Resultados: A amostra foi composta por 76 RNs. A maioria das genitoras tinha 
cursado o ensino médio completo ou incompleto (53,9%), apresentou 
intercorrências na gestação (64,5%) e apresentava-se com excesso de peso ao 
fim da gestação (51,3%). No tocante aos RNs, observou-se elevada ocorrência 
de partos prematuros (75,6%) e de baixo peso ao nascer(67,2%), contudo, 
78,9% apresentavam peso adequado para a Idade Gestacional (AIG). A perda 
de peso média durante a internação foi de 7,36%. Conclusão: Houve uma maior 
prevalência de baixo peso ao nascer, no entanto a maioria estava em adequação 
para a idade gestacional. Durante a internação os neonatos apresentaram perda 
ponderal ajustada aos parâmetros de referência. 
 
Palavras-chave: Avaliação Nutricional. Antropometria. UTI-Neonatal. 

TITLE: Nutritional status of hospitalized newborns 

Abstract 

Objectives: To evaluate the anthropometric nutritional status of newborns 
admitted to the Neonatal Intermediate Care Unit / Neonatal Intensive Care Unit 
(UCI-NEO / UTI-NEO) of a public maternal and child hospital. Methods: Cross-
sectional, quantitative research with descriptive data analysis, developed with 
newborns admitted to a public hospital in Rio Grande do Norte. During 
hospitalization, data collection occurred through a semi-structured form 
containing the sociodemographic, obstructive and anthropometric characteristics 
of the newborns and their mothers. We also collected information on daily weight 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1081 

 

gain and loss of the newborn. Results: The sample consisted of 76 newborns. 
Most of the mothers had completed or incomplete high school (53.9%), had 
complications during pregnancy (64.5%) and were overweight at the end of 
pregnancy (51.3%). Regarding newborns, there was a high occurrence of 
preterm births (75.6%) and low birth weight (67.2%), however, 78.9% had 
adequate weight for gestational age (AGA). The average weight loss during 
hospitalization was 7.36%. Conclusion: There was a higher prevalence of low 
birth weight, however most were in adequacy for gestational age. During 
hospitalization the newborns presented weight loss adjusted to the reference 
parameters. 

 
Keywords: Nutritional Assessment. Anthropometry. Neonatal ICU. 
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TÍTULO: DESCRIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS 

ASSISTENCIAIS EM HOSPITAIS BRASILEIROS 

Resumo 

A Segurança do Paciente (SP) é uma dimensão da qualidade dos cuidados de 
saúde que tem recebido destaque por recentes estudos epidemiológicos 
revelarem o impacto dos problemas de riscos desnecessários em serviços de 
saúde, em âmbito mundial. Recomenda-se que os serviços de saúde implantem 
práticas de gestão de riscos e de gestão da qualidade, visando melhorar os 
indicadores de SP. Assim, notou-se a importância de um estudo que 
descrevesse o grau de implantação da gestão de riscos assistenciais em 
hospitais do Brasil. Trata-se de um estudo observacional com coleta de dados 
de fonte secundária. O instrumento de coleta de dados foi um Questionário 
desenvolvido em parceria entre instituições de educação e saúde, aplicado em 
52 hospitais de 19 estados do Brasil que obedeciam aos critérios de inclusão e 
exclusão. Entre os hospitais avaliados, 71,2% possuem gestão da qualidade e 
61,5% possuem gerência de riscos. Observou-se que as instituições avaliadas 
apresentavam 74% dos itens de estrutura para o gerenciamento de riscos. Em 
relação aos processos, verificou-se que as instituições apresentam 58,5% dos 
itens essenciais. Dos itens associados à integração dos processos de gestão de 
riscos, apenas 50,0% das instituições avaliadas realizaram o ciclo completo de 
gestão de riscos ou clico de melhoria da qualidade, focado na SP, nos últimos 
12 meses. Os resultados indicam que média de implantação da gestão de riscos 
assistenciais é de 63,5%. 
 
Palavras-chave: Gestão de riscos; segurança do paciente; gestão da qualidade. 

TITLE: DESCRIPTION OF IMPLANTATION OF ASSISTANT RISK 

MANAGEMENT IN BRAZILIAN HOSPITALS 

Abstract 

Patient Safety (PS) is one dimension of health care quality that has been 
highlighted by recent epidemiological studies reveal the impact of the problems 
of unnecessary risks on health services worldwide. It is recommended that health 
services implement risk management and quality management practices in order 
to improve PS indicators. Thus, the importance of a study that described the 
implantation degree of assistant risk management in hospitals in Brazil was 
noted. This is an observational study with data collection from secondary source. 
The data collection instrument was a quiz developed in partnership between 
education and health institutions, applied in 52 hospitals in 19 states of Brazil for 
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the selection of integration and exclusion. Among the evaluated hospitals, 71.2% 
have quality management and 61.5% have risk management. Accounting 
statistics were 74% of the risk management framework items. Regarding the 
processes, it was found that the evaluated institutions presented 58.5% of 
essential items. The item was included in the risk formation courses, only 50.0% 
of the evaluated institutions performed the complete cycle of quality improvement 
of the test, focused on SP, in the last 12 months. The results indicate that the 
average investment is 63.5%. Keywords: Risk management, patient safety, 
quality management. 
 
Keywords: Risk management; patient safety; quality management. 
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TÍTULO: Estudo de estabilidade e determinação da atividade antioxidante de 

formulações cosméticas contendo ácido ferúlico complexado 

Resumo 

  

 

Resumo: O desenvolvimento de formulações cosméticas que previnam os 
efeitos deletérios dos raios UV sobre a pele é de suma importância. Assim, 
substâncias que tenham o potencial de diminuir esses danos, como o ácido 
ferúlico (AF), potente agente antioxidante, vêm ganhando destaque para 
aplicação nesses produtos. Esse estudo objetivou formular uma emulsão do tipo 
gel-creme e um gel contendo AF 0,5%, para posteriormente realizar os estudos 
de estabilidade preliminar, compreendendo as análises de estresse térmico, 
cujas amostras foram submetidas em estufa por 5 dias e 6 ciclos gela-degela, 
alternando-se estufa e refrigerador. Em seguida, foi realizado o estudo de 
estabilidade acelerada, acondicionando as amostras em temperatura ambiente, 
estufa e refrigerador e mantendo nessas condições por 30, 60 e 90 dias. Ao final 
do período de tempo determinado, realizou-se a avaliação dos parâmetros de 
pH, viscosidade, atividade antioxidante e teor por CLUE-DAD. Portanto, 
verificando o comportamento das amostras ao fim do estudo, conclui-se que nas 
condições experimentais avaliadas, as formulações contendo AF devem ser 
mantidas sob refrigeração para garantir a estabilidade por um período de tempo 
mais prolongado. Nas demais condições, é importante a busca de alternativas 
para minimizar a instabilidade do ativo, a fim de desenvolver formulações 
cosméticas estáveis, eficazes e seguras. 

 
Palavras-chave: Palavras-chave: Ácido Ferúlico. Formulações Cosméticas. 

Estabilidade. 

TITLE: Stability study and determination of antioxidant activity of cosmetic 

formulations containing complex ferulic acid 

Abstract 
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RESUME Abstract: The development of cosmetic formulations that prevent the 
deleterious effects of UV rays on the skin is of paramount importance. Thus, 
substances that have the potential to reduce these damages, such as ferulic acid 
(FA), a potent antioxidant agent, have gained prominence for application in these 
products. This study aimed to formulate a gel-cream emulsion and a gel 
containing 0.5% AF, to carry out preliminary stability studies, including thermal 
stress analyzes, which samples were submitted to oven for 5 days and 6 freeze 
cycles. -gelega, alternating greenhouse and refrigerator. Then, the accelerated 
stability study was performed, conditioning the samples at room temperature, 
greenhouse and refrigerator and maintaining under these conditions for 30, 60 
and 90 days. At the end of the determined period of time, the parameters of pH, 
viscosity, antioxidant activity and CLUE-DAD content were evaluated. Therefore, 
verifying the behavior of the samples at the end of the study, it is concluded that 
under the evaluated experimental conditions, formulations containing AF should 
be kept refrigerated to ensure stability for a longer period of time. In other 
conditions, it is important to seek alternatives to minimize asset instability in order 
to develop stable, effective and safe cosmetic formulations. 

 
 
Keywords: Ferulic acid. Cosmetic Formulations. Stability. 
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TÍTULO: Notas sobre a construção do corpo e o tai chi chuan 

Resumo 

Introdução: No intuito de contribuir com os estudos direcionados à Educação 
Física com foco nos estudos do corpo, nos direcionamos nesse momento aos 
modos de construção do corpo e as relações com o Tai Chi Chuan, pois os 
estudos sobre essa prática corporal ainda se direcionam prioritariamente aos 
efeitos orgânicos da prática do Tai Chi Chuan. Objetivo Geral: Compreender as 
maneiras de construção dos corpos de quem vivencia o Tai Chi Chuan, no 
sentido de identificação de implicações para a Educação Física. Justificativa: 
Devido a escassez de estudos voltados para a subjetividade dos indivíduos ao 
aderirem as práticas voluntariamente, sendo grande prevalência de estudos de 
cunho quantitativos voltados para os ideais de saúde na visão reducionista 
biologicista. Metodologia: Para a coleta de dados optou-se por realizar 
questionário semiestruturado com n = 6. Discussão: Percebeu-se que muitos são 
os motivos os quais levam os sujeitos aderirem as práticas, entretanto, quando 
imersos à esta, o corpo e a percepção deste, sofrem alterações conforme adesão 
à prática e as percepções do do corpo com o meio no qual se insere. Conclusão: 
Observou-se que o Tai Chi Chuan, para os participantes, é crucial para uma 
melhor compreensão de seu corpo e de seu diálogo com o próprio indivíduo. Foi 
possível observar que estas percepções do corpo são também benéficas ao 
processo de saúde e doença dos indivíduos cooperando para um melhor 
entendimento do corpo para a educação física. 
 
Palavras-chave: Tai Chi Chuan; Corpo; Educação Física; Prática Corporal; 

TITLE: Notes About Body Construction and Tai Chi Chuan 

Abstract 

Introduction: In order to contribute to studies directed to Physical Education with 
focus on body studies, we are now addressing the ways of body construction and 
relationships with Tai Chi Chuan, because studies on this body practice are still 
primarily directed to the effects. Tai Chi Chuan practice. General Objective: 
Understand the ways of building the bodies of those who experience Tai Chi 
Chuan, in order to identify implications for Physical Education. Justificative: Due 
to the scarcity of studies focused on the subjectivity of individuals by voluntarily 
adhering to the practices, and the high prevalence of quantitative studies focused 
on health ideals in the biologicist reductionist view. Methodology: For data 
collection, a semi-structured questionnaire with n = 6. Discussion: It was noticed 
that many are the reasons that lead the subjects to adhere to the practices, 
however, when immersed in it, the body and the perception of the body undergo 
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changes according to adherence to the practice and the perceptions of the body 
with the environment in which it is inserted. Conclusion: It was observed that Tai 
Chi Chuan, for the participants, is crucial for a better understanding of their body 
and their dialogue with the individual himself. It was observed that these 
perceptions of the body are also beneficial to the health and disease process of 
individuals cooperating for a better understanding of the body for physical 
education. 
 
Keywords: Tai Chi Chuan; Body; PE; Body Practice; Quality of life. 
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TÍTULO: Estudo dos fatores de risco para doenças cardiovasculares e síndrome 

metabólica em docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Resumo 

 
 
 
A síndrome metabólica (SM) é uma doença crônica não-transmissível, 
caracterizada pela presença de no mínimo três ou mais fatores de risco 
cardiovasculares. Alguns estudos demonstraram que o professor está sempre 
submetido a diferentes graus de tensões que podem comprometer a saúde 
física, metal e a qualidade do sono. Este estudo objetivou avaliar os fatores 
associados ao alto risco cardiovascular e a prevalência da Síndrome Metabólica 
nos docentes da UFRN. Aquisição dos dados deu-se pela aplicação de 
questionários online validados, avaliação física para coleta de dados 
antropométricos e aferição da pressão arterial. Obtiveram-se informações de 92 
docentes, em que 57 docentes responderam aos questionários. Foi obtida uma 
média de 25,7 kg/cm² para o IMC e observado que 11% dos homens tiveram 
circunferência >102 cm e 20% das mulheres >88 cm. Foi encontrado que 10,8% 
dos docentes possuíam pressão arterial >130/80 mmHg; 13,9% com glicemia 
em jejum >100 mg/dL;  8%  dos homens com nível de HDL <40 mg/dL e 5% das 
mulheres com nível de HDL <50 mg/dL[dm1] ;  19,4% apresentaram a 
quantidade de triglicerídeos >150 mg/dL[dm2] . Foi encontrado que 3 docentes 
possuíam a SM.  Houve correlações positivas entre nível de estresse, ansiedade 
e qualidade do sono. Nesse contexto, vê-se a importância de indicar estratégias 
para minimizar o desenvolvimento de doenças crônicas não-transmissíveis e os 
riscos associados a qualidade do sono dos docentes e DCV relacionadas ao 
âmbito das universidades. 
 
Palavras-chave: Síndrome Metabólica. Estresse. Ansiedade. Sono. Docente. 

TITLE: Study of risk factors for cardiovascular disease and metabolic syndrome 

in teachers of the Federal University of Rio Grande do Norte 

Abstract 

The metabolic syndrome (MS) is a noncommunicable chronic disease 
characterized by the presence of at least three or more cardiovascular risk 
factors. Some studies have shown the teacher is Always subjected to different 
degrees of stress, that can compromisse physical and mental health and sleep 
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quality. This study aimed to evaluate the factors associated with high 
cardiovascular risk and the metabolic syndrome’s prevalence among UFRN 
teachers. The data acquisition ocurred through the application of validated online 
questionnaires, physical evaluation for anthropometric data collection and blood 
pressure measurement. Information was obtained from 92 teachers, wherein 57 
teachers answered the questionnaires. Na average of 27.7 kg/cm² was obtained 
for BMI and observed that 11% of men had circumference >102 cm and 20% of 
women >88cm. It was found that 10.8% of the teachers had blood pressure 
>130/80 mmHg; 13.9% with fasting blood glucose >100 mg/dL; 8% of men with 
HDL level <40 mg/d Land 5% of women with HDL level <50 mg/dL; 19.4% had 
triglycerides >150 mg/dL. It was found that 3 teachers had MS. There were 
positive correlations between stress level, anxiety and sleep quality. In this 
context, we see the importance of indicating strategies to minimize the 
development of noncommunicable chronic diseases and the risks associated with 
the teachers’quality sleep and CVD related to the scope of universities. 

 
Keywords: Metabolic Syndrome. Stress. Anxiety. Sleep. Teacher. 
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TÍTULO: A percepção dos professores de medicina sobre o sofrimento psíquico 

dos estudantes 

Resumo 

 

Vários estudos apontam para a grande prevalência de sofrimento psíquico entre 
os estudantes de medicina. Estas evidências preocupam, pois incidem sobre a 
saúde mental e a qualidade de vida desta população. Esta pesquisa pretende 
identificar e compreender a percepção dos docentes de medicina da UFRN sobre 
o sofrimento psíquico dos estudantes e os fatores associados a este problema. 
Trata-se de um estudo transversal, com abordagem quantitativa analítica e 
descritiva. A população do estudo consiste no total de docentes (N=213). Destes 
foi tirada uma amostra (n=138) através de técnicas de estratificação e 
aleatoriedade. Este artigo apresenta os dados analisados preliminarmente com 
46 destes docentes. Como estratégia de coleta de dados foi utilizado um 
questionário. Foram definidas 04 dimensões do estudo e as respostas às 
questões presentes no questionário foram para análise, integradas em 
indicadores para cada uma delas. Identificou-se significativo número de 
docentes com percepção insatisfatória do sofrimento psíquico dos estudantes 
(56,6%) e 47,9% dos professores classificados como tendo poucas experiências 
prévias relacionadas ao sofrimento psíquico dos estudantes. Apesar disso, 
45,7% dos entrevistados mostraram alto compromisso com esse sofrimento e 
72,7% atuam de maneira satisfatória após percebê-lo. Estes resultados parciais 
ratificam achados presentes na literatura e as nossas hipóteses de pesquisa 
iniciais, e serão atualizados ao final da análise. 

 
 
Palavras-chave: Sofrimento psíquico; Docentes de medicina; Estudantes de 

medicina 

TITLE: The medical teacher's perception about the psychic suffering among the 

students 

Abstract 
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Several studies point to the high prevalence of psychic suffering among medical 
students. These evidences are of concern as they affect the mental health and 
quality of life of this population. This research aims to identify and understand the 
perception of UFRN medical teachers about the psychic suffering of students and 
the factors associated with this problem. It is a cross-sectional study, with 
quantitative analytical and descriptive approach. The study population consists 
of the total number of teachers (N = 213). From these, a sample (n = 138) was 
taken through stratification and randomness techniques. This article presents the 
preliminary data analyzed with 46 of these teachers. As a data collection strategy, 
a questionnaire. We defined 04 study dimensions and the answers to the 
questions present in the questionnaire were for analysis, integrated in indicators 
for each of them. We identified a significant number of teachers with 
unsatisfactory perception of students 'psychic distress (56.6%) and 47.9% of 
teachers classified as having few previous experiences related to students' 
psychic suffering. Despite this, 45.7% of respondents showed a high commitment 
to this suffering and 72.7% acted satisfactorily after perceiving it. These partial 
results confirm findings in the literature and our initial research hypotheses, and 
will be updated at the end of the analysis. 

 
 
Keywords: Psychic suffering; Medical teachers; Medical students 
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TÍTULO: Comparação dos métodos de análise da composição corporal em 

bailarinas: absorciometria de feixe duplo (DXA) e antropometria (continuidade de 

plano anterior) 

Resumo 

No ballet clássico, a composição corporal tem forte relação com o seu 
desempenho esportivo. A absorciometria por dupla energia de raios-x (DXA), é 
um método considerado de referência para a estimativa de massa gorda (MG) e 
massa livre de gordura (MLG). Todavia seu amplo uso ainda é limitado pelo 
maior custo e menor acesso, sendo a antropometria um método de custo mais 
acessível. No entanto, ela depende da utilização de equações preditivas para 
estimativa de MG e MLG. Na literatura podem ser encontradas diversas 
equações preditivas, desenvolvidas e validadas para diferentes populações. 
Este estudo teve como objetivo comparar os resultados de composição corporal 
obtidos entre a antropometria (utilizando-se 8 diferentes equações) e a DXA. 
Realizou-se um estudo transversal de 2016 a 2018, no qual se avaliaram 37 
bailarinas clássicas de nível intermediário/avançado, do gênero feminino. Foi 
utilizada a correlação de Pearson (r), one sample T-test e a análise de Bland-
Altman para a análise estatística dos dados. O teste de Bland-Altman revelou 
que a equação de Durin e Womersley (1974) não subestimou ou superestimou 
a massa gorda, com diferença média de 0,57% (R² = -0,055, p = 0,929), logo 
essa equação apresentou boa concordância com o DXA, sendo então, a única 
dentre as testadas aplicável à população de estudo. 

 
Palavras-chave: Composição corporal. Equações preditivas. DXA. Dança. 

TITLE: COMPARISON OF METHODS OF ANALYSIS OF BODY 

COMPOSITION IN BALLET DANCERS: BONE DENSITOMETRY BY DUAL-

ENERGY X-RAY ABSORPTIOMETRY (DXA) AND ANTHROPOMETRY 

Abstract 

In classical ballet, body composition is strongly related to their sports 
performance. Dual-energy x-ray absorptiometry (DXA) is a reference method for 
the estimation of fat mass (MG) and fat-free mass (MLG). However, its wide use 
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is still limited by higher cost and less access, with anthropometry being a more 
affordable cost method. However, it depends on the use of predictive equations 
for estimating MG and MLG. In the literature can be found several predictive 
equations, developed and validated for different populations. This study aimed to 
compare the results of body composition obtained between anthropometry (using 
8 different equations) and DXA. A cross-sectional study was carried out from 
2016 to 2018, in which 37 classical intermediate / advanced female dancers were 
evaluated. The Pearson correlation (r), one sample T-test and the Bland-Altman 
analysis were used for the statistical analysis of the data. The Bland-Altman test 
revealed that the Durin and Womersley equation (1974) did not underestimate or 
overestimate the fat mass, with a mean difference of 0.57% (R² = -0.055, p = 
0.929), so this equation showed good agreement with the DXA, being the only 
one among the tested ones applicable to the study population. 

 
Keywords: Body composition. Predictive equations. DXA. Dance. 
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TÍTULO: Potenciais efeitos do consumo do coco catolé em modelo animal de 

síndrome metabólica 

Resumo 

A caatinga possui uma grande variedade de espécies vegetais com potencial 
ainda desconhecido. Dentre as diversas espécies vegetais, o Coco catolé 
(Syagrus ceransis) possui potencial nutricional e é utilizado pela população para 
diversos fins, com o consumo do fruto, da amêndoa e preparação de garrafadas 
utilizadas para inflamação. Tendo em vista a escassez de estudos referentes aos 
compostos bioativos presentes no Coco catolé e sua relação com doenças 
crônicas, essa pesquisa tem como objetivo identificar o efeito do consumo do 
fruto do Coco catolé no modelo in vivo de síndrome metabólica. Os frutos de 
Coco catolé coletados foram higienizados e processados no laboratório da 
FACISA-UFRN para separação da polpa e amêndoa. Esse material foi liofilizado 
e triturado para obtenção de um extrato concentrado, sendo armazenado para 
posterior determinação de compostos secundários. O modelo animal de 
síndrome metabólica será induzido com dieta hiperlipídica e será dividido nos 
tratamentos: controle negativo, controle positivo, 0,5 mL do concentrado 
administrado por gavagem, 1,0 mL e 2,0 mL. Posteriormente será realizada a 
avaliação do estado nutricional, bioquímica e de tecidos parara verificação de 
estresse metabólico e inflamação. A valorização da caatinga e o 
desenvolvimento sustentável se mostra importante, com uso de alimentos 
regionais, como o Coco catolé que se mostra com potencial antioxidante, com 
isso se faz necessária a continuidade desse projeto para comprovar tal hipótese. 
 
Palavras-chave: Biodiversidade; alimentos funcionais; síndrome metabólica 

TITLE: Potential effects of Coco catolé consumption on animal model of 

metabolic syndrome 

Abstract 

The caatinga has a wide variety of plant species with potential yet unknown. 
Among the various plant species, Coco catolé (Syagrus ceransis) has nutritional 
potential and is used by the population for various purposes, with the 
consumption of fruit, almond and preparation of bottles used for inflammation. 
Given the scarcity of studies regarding the bioactive compounds present in Coco 
catolé and its relation with chronic diseases, this research aims to identify the 
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effect of consumption of Coco catolé fruit in the in vivo model of metabolic 
syndrome. The collected Catolé Coconut fruits were sanitized and processed in 
the FACISA-UFRN laboratory for pulp and almond separation. This material was 
lyophilized and ground to obtain a concentrated extract and stored for later 
determination of secondary compounds. The animal model of metabolic 
syndrome will be induced with a high fat diet and will be divided into the following 
treatments: negative control, positive control, 0.5 mL of gavage concentrate, 1.0 
mL and 2.0 mL. Subsequently, nutritional, biochemical and tissue status will be 
evaluated for metabolic stress and inflammation. The appreciation of the caatinga 
and sustainable development is important, with the use of regional foods, such 
as Coco catolé that has antioxidant potential, so it is necessary to continue this 
project to prove this hypothesis. 
 
Keywords: Biodiversity; functional foods; metabolic syndrome 
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TÍTULO: Efeitos toxicológicos e teratogênicos da exposição de ovos do peixe 

zebra (Danio rerio) ao extrato aquoso das cascas de cajueiro (Anarcadium 

occidentale) 

Resumo 

O uso das plantas medicinais como alternativa para o tratamento de doenças se 
consolidou na forma de um conhecimento passado por oratória pela população. 
A casca do cajueiro (Anacardium occidenlale), por exemplo, é popularmente 
usada em chás, com finalidades anti-inflamatória e cicatrizante, dentre outras. 
Entretanto, é potencialmente abortivo, e pouco se sabe sobre os seus efeitos em 
gestantes. Deste modo, avaliamos neste estudo os efeitos do extrato das cascas 
do cajueiro sobre o desenvolvimento embrionário, utilizando-se peixe zebra 
(Danio rerio) como modelo experimental; uma vez que este possui similaridades 
genéticas com a espécie humana que o tornam um dos modelos mais aceitos 
atualmente para estudos de embriotoxicidade. Cerca de 30 ovos foram expostos 
ao extrato em diferentes concentrações e em diferentes estágios de 
desenvolvimento, às 6, 12, 24 e 48 horas pós fertilização (hpf). Foram 
identificadas alterações morfológicas nos estágios das 6, 12 e 24hpf, nas 
concentrações entre 20-200mg/10ml e ainda no estágio das 48hpf em todas as 
concentrações. Em todos os estágios, nas concentrações de 150 a 200mg/10ml 
observou-se alteração no formato ovalar do córion, onde este apresentou 
formato elíptico, voltando ao formato ovalar após algumas horas. As alterações 
observadas sugerem um potencial efeito teratogênico e toxicológico, sendo 
necessário novos estudos visando a melhor compreensão das alterações 
morfológicas encontradas. 
 
Palavras-chave: Fitoterapia, Peixe paulistinha, Embriotoxicidade 

TITLE: Toxicological and teratogenic effects of the cashew tree (Anarcadium 

occidentale) bark aqueous extract on the egg development of zebrafish (Danio 

rerio) 

Abstract 

The use of medicinal plants as an alternative for the treatment of diseases was 
consolidated in the form of a knowledge passed by oratory by the population. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1097 

 

Cashew tree bark (Anacardium occidenlale), for example, is popularly used as 
teas for anti-inflammatory and healing purposes, among others. However, is 
potentially abortifacient, and little is known about its effects on pregnant women. 
So, we aimed to evaluate the effects of the cashew tree bark extract on embryonic 
development, using zebrafish (Danio rerio) embryos as experimental model; 
which has great genetic similarities with humans, being one of the most used 
experimental models for studying embryotoxicity. About 30 eggs were exposed 
to the extract at different concentrations and developmental stages, at 6, 12, 24 
and 48-hours post-fertilization (hpf). Morphological changes were identified at 
stages 6, 12 and 24hpf, at concentrations between 20-200mg / 10ml, and also at 
48hpf stage at all concentrations. At all stages in the concentrations from 150 to 
200mg / 10ml there was alteration in the oval shape of the chorion, where it 
presented elliptical shape; returning to oval shape after a few hours. The changes 
observed suggest a potential teratogenic and toxicological effect, and further 
studies are needed to a better comprehension about the morphological changes 
found. 
 
Keywords: Phytotherapy, Peixe paulistinha, Embryotoxicity 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO FISICO-QUIMICA, FITOQUÍMICA E ANTIMICROBIANA 

DO FRUTO DO MANDACARU (Cereus jamacaru P.) 

Resumo 

 

O fruto de cactáceas, antes consumido apenas por indivíduos das zonas rurais 
que plantavam esse tipo de vegetal para o consumo dos animais, tem sido de 
interesse para a comunidade científica nos últimos anos devido às suas 
propriedades antioxidantes e valorização dos compostos fenólicos presentes. O 
fruto do mandacaru Cereus jamacaru P ainda não tem seu destaque como outros 
frutos de cactáceas, a exemplo da pitaya, no entanto, alguns poucos estudos 
realizados no sermi-árido nordestino têm destacado a importância dessa planta 
alimentícia não convencional como alimento funcional. Nas análises foram 
obtidos como resultados: cinzas 0,28%, umidade 82,08%, lipídeos 5,46%, fibras 
2,98%. Tendo em vista a insegurança alimentar, em especial daqueles que 
utilizam da agricultura para sua sobrevivência, é de interesse estudar as 
propriedades físico-químicas e composição fitoquímica do fruto do mandacaru 
em vista ao incentivo do seu consumo e beneficiamento. 

 
 
Palavras-chave: Mandacaru, Composição nutricional, cactácea 

TITLE: PHYSICOCHEMICAL, PHYTOCHEMICAL AND ANTIMICROBIAN 

EVALUATION OF MANDACARU FRUIT (Cereus jamacaru P.) 

Abstract 

 

The cactus fruit, previously consumed only by individuals from rural areas who 
planted this type of vegetable for animal consumption, has been of interest to the 
scientific community in recent years due to its antioxidant properties and 
enhancement of the phenolic compounds present. The fruit of mandacaru Cereus 
jamacaru P is not as prominent as other cactus fruits, such as pitaya, however, a 
few studies in the northeastern sermi-arid have highlighted the importance of this 
unconventional food plant as a functional food. In the analyzes were seen the 
results ashes: 0.28, humidity: 82.08%, lipids: 5.46%, fibers: 2.98%. In view of the 
food insecurity, especially of those who use agriculture for their survival, it is of 
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interest to study the physicochemical properties and phytochemical composition 
of the mandacaru fruit in order to encourage its consumption and processing. 

 
 
Keywords: Mandacaru, Nutritional composition, Cactus 
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TÍTULO: ACOMPANHAMENTO DA VIDA DE PRATELEIRA DE POLPA DE 

FRUTAS TROPICAIS INTEGRAL CONGELADA E PASTEURIZADA 

Resumo 

O trabalho proposto, objetivou estudar 
algumas características químicas (pH, brix (SST), acidez total titulável (ATT) e a 
relação sólidos solúveis/acidez total titulável (SST/ATT)  e física (cor). Tais 
características embasaram a tomada de decisões, no que tange a utilização de 
processos para o aumento da vida útil de um alimento. Estes processos vão da 
escolha de um método de conservação, a decisões que envolvam a escolha da 
embalagem mais adequada para o armazenamento do produto alimentício. Na 
pesquisa desenvolvida, as matérias-primas utilizadas foram as frutas Caju 
(Anacardium occidentale L.) e  Acerola (Malpighia emarginata L.), 
disponibilizadas pela  Escola Agrícola de Jundiaí/UFRN), que passaram 
separadamente por processos de despolpamentos e em seguida misturadas em 
uma proporção de 1:1, para a elaboração da polpa mista (Blend), 
posteriormente fracionada, assim facilitando a realização das análises que 
ocorreram mensalmente durante 210 dias de armazenamento a -10ºC. Todos os 
processos foram desenvolvidos na Unidade de Processamento de Frutas e 
Hortaliças.  Em relação às características químicas, observou-se uma 
estabilidade do blend frente ao processamento e armazenamento propostos, 
com uma variação mínima dos parâmetros analisados. Com relação a cor, os 
parâmetros L, a e b, experimentaram uma oscilação dos valores em função do 
tempo de armazenamento proposto.De maneira geral, o blend elaborado 
manteve ao longo do tempo de armazenamento as características naturais. 
 
Palavras-chave: Blend; polpa mista; características. 

TITLE: FOLLOW-UP TO THE LIFE OF FROZEN AND PASTEURIZED FULL 

TROPICAL FRUIT PULP 

Abstract 

 

The proposed work aimed to study some chemical characteristics (pH, brix (SST), 
total titratable acidity (ATT) and the soluble solids / total titratable acidity (SST / 
ATT) and physical (color) ratios. , as regards the use of processes for extending 
the shelf life of a food.These processes range from choosing a preservation 
method, to decisions involving choosing the most appropriate packaging for the 
storage of the food product. The raw materials used were the cashew fruits 
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(Anacardium occidentale L.) and Acerola (Malpighia emarginata L.), available 
from the Jundiaí Agricultural School / UFRN), which were separately processed 
and then mixed in a proportion of 1 : 1, for the elaboration of the mixed pulp 
(Blend), later fractionated, thus facilitating the accomplishment of the analyzes 
that occurred monthly during 210 days of air. storage at -10ºC. All processes were 
developed at the Fruit and Vegetable Processing Unit. Regarding the chemical 
characteristics, it was observed a stability of the blend against the proposed 
processing and storage, with a minimum variation of the analyzed parameters. 
Regarding color, the parameters L, a and b experienced an oscillation of the 
values as a function of the proposed storage time. In general, the elaborated 
blend maintained the natural characteristics throughout the storage time. 

 
 
Keywords: Blend; mixed pulp; Characteristics. 
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TÍTULO: Acompanhamento do Treinamento Funcional aplicado as pessoas com 

deficiência Intelectual 

Resumo 

O entendimento de deficiência passou por uma série de crenças que vão desde 
o caráter místico ao processo de inclusão, passando pelo abandono, segregação 
e a exclusão dos indivíduos com características diferentes do que se diz normal. 
De doentes a dignos de direitos, as pessoas com deficiência enfrentaram e ainda 
enfrentam cotidianamente uma luta por espaço, condições e reconhecimento. 
Dentro da classificação das deficiências se encontra a intelectual. A Deficiência 
Intelectual (DI) é entendida como um transtorno do neurodesenvolvimento e 
caracterizada por limitações ou déficits consideráveis no que diz respeito a 
funções intelectuais e no comportamento adaptativo, abrangendo habilidades 
sociais e cotidianas. Trabalhar as possibilidades de indivíduos com DI requer, 
primeiramente, um pensamento inclusivo que, em suma, signifique a adequação 
de todo o sistema para não mais diferenciar um indivíduo com deficiência dos 
outros. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte é um espaço de 
vinculação para este trabalho e, através de um projeto para pessoas com 
deficiência intelectual busca desenvolver atividades para o público. Dessa forma, 
este trabalho tem caráter qualitativo de cunho descritivo e busca relatar 
atividades desenvolvidas em um grupo de pessoas com deficiência intelectual 
com diferentes diagnósticos e graus de limitações, utilizando práticas esportivas 
como meio de estímulo de interação entre o grupo e melhora nas capacidades 
físicas, psicológicas e sociais. 
 
Palavras-chave: Deficiência intelectual; esporte; inclusão 

TITLE: SPORTS PRACTICES AND INTELLECTUAL DISABILITY 

Abstract 

The understanding of disability has gone through a series of beliefs ranging from 
the mystical character to the inclusion process through the abandonment 
segregation and exclusion of individuals with different characteristics from what 
is said to be normal. From the sick to the dignified people with disabilities have 
faced and still face a daily struggle for space conditions and recognition. Within 
the classification of disabilities lies the intellectual. Intellectual Disability (ID) is 
understood as a neurodevelopmental disorder and is characterized by 
considerable limitations or deficits with regard to intellectual functions and 
adaptive behavior encompassing social and everyday skills. Working with the 
possibilities of individuals with ID first requires inclusive thinking that in short 
means the adequacy of the entire system so as to no longer differentiate one 
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individual with disabilities from others. The Federal University of Rio Grande do 
Norte is a linking space for this work and through a project for people with 
intellectual disabilities seeks to develop activities for the public. Thus this work 
has a qualitative descriptive nature and seeks to report activities developed in a 
group of people with intellectual disabilities with different diagnoses and degrees 
of limitations using sports practices as a means of stimulating interaction between 
the group and improvement in physical abilities psychological and social. 
 
Keywords: Intellectual disability; sports; inclusion 
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TÍTULO: Revisão dos aspectos reprodutivos de decápodes "crab-like" (fenótipo 

caranguejo) 

Resumo 

 

O dimorfismo sexual dentre os crustáceos decápodes é muito comum, sendo a 
regra de Rensch, um padrão alométrico que quantifica o grau de dimorfismo 
sexual (SSD) em uma espécie, muito usado entre os métodos de estudo. O 
presente trabalho foca nos decápodes crab-like, onde por meio de revisão 
bibliográfica de periódicos publicados, foi compilado dados morfométricos e 
ecológicos como estratégia reprodutiva, sistema de determinação sexual, 
médias de tamanho dos gêneros sexuais como comprimento e largura padrão 
(cl e cw), sistema de cópula, sistema social da infraordem braquiúra para mapear 
os traços fenotípicos e procurar por um padrão de dimorfismo sexual evolutivo 
inerente a infraordem braquiúra. 

 
 
Palavras-chave: dimorfismo sexual, SSD, regra de Rensch, crab-like, 

carcinização 

TITLE: Review of the reproductive aspects of crab-like decapods (crab 

phenotype) 

Abstract 

 

Sexual dimorphism among decapod crustaceans is very common, with Rensch's 
rule being an allometric pattern that quantifies the degree of sexual dimorphism 
(SSD) in a species, widely used among study methods. The present work focuses 
on crab-like decapods, where through bibliographic review of published journals, 
morphometric and ecological data were compiled as reproductive strategy, 
sexual determination system, sex size averages as standard length and width (cl 
and cw ), copulation system, social system of brachyura disorder to map the 
phenotypic traits and look for a pattern of evolutionary sexual dimorphism 
inherent in brachyura disorder. 
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Keywords: sexual dimorphism, SSD, Rensch's rule, crab-like, carcinization 
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TÍTULO: Determinação da composição centesimal e presença de fitoquímicos 

em coco catolé 

Resumo 

O coco catolé (Syagrus cearensis) é um fruto nativo do bioma Caatinga, 
encontrado em alguns estados nordestinos, com características próprias e 
condições propícias à valorização do seu consumo, o qual vem sendo reduzido 
ao longo dos anos. O objetivo do trabalho foi realizar análises físico-químicas em 
frutos maduros, oriundos da cidade de Areia-PB a fim de identificar 
características do mesmo. Para isso, foi realizada a determinação da 
composição centesimal da polpa e da amêndoa de frutos maduros, além de 
verificação da atividade de água e teor de glicídios redutores em glicose. Os 
resultados encontrados na determinação centesimal dos frutos demonstraram 
semelhança com estudos realizados em outros estados, assim como a atividade 
de água. No entanto resultados de glicídios foram divergentes com estudos 
realizados com o fruto, indicando possível interferência do armazenamento das 
amostras. 
 
Palavras-chave: Syagrus cearensis. Caracterização físico-química. Caatinga. 

TITLE: Determination of centesimal composition and presence of phytochemicals 

in coconut catolé 

Abstract 

The catolé coconut (Syagrus cearensis) is a native fruit of the Caatinga biome, 
found in some northeastern states, with its own characteristics and favorable 
conditions for its consumption, which has been reduced over the years. The 
objective of this work was to perform physicochemical analyzes on ripe fruits from 
the city of Areia-PB in order to identify its characteristics. For this, the 
determination of the proximate composition of ripe fruit pulp and almond, as well 
as the verification of water activity and glucose-lowering glycids content. The 
results found in the centesimal determination of fruits showed similarity with 
studies conducted in other states, as well as water activity. However, glycid 
results were divergent with studies with the fruit, indicating possible interference 
of the storage of samples. 
 
Keywords: Syagrus cearensis. Physicochemical characterization. Caatinga. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1107 
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TÍTULO: Análise do perfil das mulheres em sofrimento psíquico grave e vítimas 

de violência doméstica atendidas no CREAS e CAPS II de Santa Cruz-RN 

Resumo 

A violência contra a mulher constitui uma das principais formas de violação dos 
direitos humanos. Apesar do crescente estudo acerca da temática, os dados 
sobre o perfil das mulheres em situação de violência ainda são insuficientes. O 
presente trabalho, que ainda se encontra em andamento, objetiva através de 
uma pesquisa-intervenção delinear o perfil das usuárias do CAPS II e CREAS 
da cidade de Santa Cruz- RN que apresentam sofrimento psíquico diante da 
violência doméstica vivenciada. Para tanto, o trabalho utilizou o referencial 
teórico-metodológico da Análise Institucional e foram realizadas rodas de 
conversa, consulta a registros do serviço e a construção de diários de campo, os 
quais foram compartilhados pelo grupo para a discussão dos resultados. A partir 
dos dados apresentados foi possível perceber que o perfil das mulheres que 
sofrem violência aponta até então, uma baixa escolaridade, presença de filhos, 
uso de psicotrópicos e, acolhimento de casos no CAPS II majoritariamente por 
encaminhamento. A faixa de idade variou, houve uma prevalência de habitação 
em zona urbana e, como tipo de violência, a física. A ausência de mais 
informações importantes para mapear este perfil indica certa negligência para 
com o preenchimento das informações e aponta a necessidade de uma 
Educação Permanente em Saúde (EPS) a fim de considerar o contexto social 
apresentado no discurso dessas usuárias. Pelo perfil das mulheres aqui 
delineado se busca contribuir para essas práticas de cuidado. 
 
Palavras-chave: Mulheres. Perfil. Violência doméstica. Sofrimento psíquico. 

TITLE: An analysis about the profile of women in severe and violent psychological 

distress assisted by the CREAS and CAPS II of Santa Cruz-RN 

Abstract 

Violence against women is one of the main forms of human rights violation. 
Besides the crescent progress of studies about the problem, the data about the 
profile of those women are still insufficient. The present work, which is still in 
progress, aims, by an action research, to delineate the profile of those women 
who are assisted by CAPS II and CREAS at the city of Santa Cruz - RN, which 
presents psychic suffering is reason of the experienced domestic violence. For 
the work, we used the theoretical and methodological framework of Institutional 
Analysis, were held conversation wheels, consultation of service records, and the 
construction of camp diaries, which were shared by the group for the discussion 
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of results. From the presented data, it was possible to realize that the profile of 
women who suffers domestic violence shows a low education, presence of 
children, use of psychopotentials and, are assisted by CAPS II mostly by referral. 
The age range varied, there was a prevalence of the urban area habitation, and, 
as the type of violence, physical. The absence of important data for profile 
mapping indicates a neglect to fill out the information, what points to the need for 
a permanent health education (EPS). The profile of women outlined here should 
be useful for these care practices. 
 
Keywords: Women. Profile. Domestic violence. Psychic suffering. 
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TÍTULO: Ferramentas estatísticas no desenvolvimento de métodos indicadores 

de estabilidade 

Resumo 

A Testosterona é o principal hormônio androgênico natural. É um dos principais 
hormônios responsáveis pela formação e manutenção da libido, interesse sexual 
e atividade sexual em homens. O objetivo deste estudo foi realizar um estudo 
abrangente para avaliar a estabilidade da testosterona sob condições de 
estresse ácidas, neutras, alcalinas e oxidativas a fim de permitir a quantificação 
do fármaco na presença de seus produtos de degradação, além de avaliar a 
especificidade do método analítico para determinação do teor da substância 
analisada. Foi desenvolvido método de análise onde utilizou-se um cromatógrafo 
a líquido de ultra eficiência da Shimadzu. Empregou-se uma coluna C18 de 75 
mm de comprimento por 4,6 mm de diâmetro interno e tamanho de partícula de 
2,2 µm, mantida a uma temperatura de 30 °C. A fase móvel foi constituída de 
40% de água e 60% de metanol. O fluxo do eluente foi de 0,3 mL/min. O volume 
de injeção foi de 3 μL. A detecção foi realizada em comprimento de onda de 240 
nm. Os reagentes utilizados foram de grau cromatográfico e água ultra purificada 
Milli-Q®. As soluções padrão, branco e degradantes (ácida, alcalina, neutra e 
oxidante) injetadas nos tempos de 0, 5, 10, 15 e 20 horas. Em virtude do que foi 
analisado, é necessário que se faça uma nova avaliação, com condições mais 
drásticas, para que possa ser ver alguma modificação na molécula estudada. 
Ainda assim, essas condições deverão ser mais bem avaliadas. 
 
Palavras-chave: Testosterona. HPLC. Estabilidade. Degradação 

TITLE: Study of forced degradation in testosterone 

Abstract 

Testosterone is the main natural androgenic hormone. It is one of the major 
hormones responsible for the formation and maintenance of libido, sexual interest 
and sexual activity in men. The aim of this study was to conduct a comprehensive 
study to assess testosterone stability under acid, neutral, alkaline and oxidative 
stress conditions to allow drug quantification in the presence of its degradation 
products, and to evaluate the specificity of the analytical method. for determining 
the content of the analyte.An analysis method was developed using a Shimadzu 
ultra-efficient liquid chromatograph. A 75 mm long by 4.6 mm diameter C18 
column and 2.2 µm particle size was maintained at a temperature of 30 ° C. The 
mobile phase consisted of 40% water and 60% methanol. The eluent flow was 
0.3 mL / min. The injected sample volume was 3 μL. Detection was performed at 
a wavelength of 240 nm. The reagents used were chromatographic grade and 
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Milli-Q® ultra purified water. The standard, white and degrading solutions 
described below were injected at times 0, 5, 10, 15 and 20 hours. Due to what 
was analyzed, it is necessary to make a new evaluation, with more drastic 
conditions, so that it can be to see some modification in the studied molecule. 
Still, these conditions should be better evaluated . 
 
Keywords: Testosterone. HPLC. Stability. Degradation 
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TÍTULO: Qualidade fisiológica de sementes de Sesamum indicum L. por meio de 

uma ferramenta gratuita de análise de imagens: SAPL® 

Resumo 

Este trabalho avaliou a eficiência de um software livre, de processamento digital 
de imagens de plântulas (SAPL®) na caraterização fisiológica de sementes de 
gergelim, em comparação com informações fornecidas por testes de vigor 
recomendados para essa espécie. Nove lotes de sementes de gergelim foram 
submetidos a avaliação de germinação, primeira contagem de germinação, 
índice de velocidade de germinação, emergência de plântulas, índice de 
velocidade de emergência, teste de frio e condutividade elétrica. Nas análises 
com o SAPL®, foram avaliadas plântulas com três e seis dias, contabilizados a 
partir do início do teste de germinação, que obtiveram resultados de 
comprimento de plântulas, crescimento, uniformidade de desenvolvimento, 
índice de vigor e índice de vigor corrigido. O delineamento experimental utilizado 
foi o inteiramente casualizado com quatro repetições. Para comparação entre os 
lotes, as médias dos resultados foram submetidos à análise de variância e ao se 
verificar efeito significativo dos tratamentos, as médias foram comparadas pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade. Apenas o lote quatro manteve a qualidade 
fisiológica em sementes de gergelim pelo método tradicional, e o método de 
análise de imagem utilizando o SAPL® obteve resultados promissores devido 
alta sensibilidade na classificação dos lotes de acordo com o potencial fisiológico 
em níveis de vigor. Por isso, oSAPL® pode ser considerada uma ferramenta 
eficiente e de economia de tempo. 
 
Palavras-chave: Gergelim. Potencial fisiológico. Software gratuito. 

TITLE: Physiological quality of Sesamum indicum L. seeds through a free image 

analysis tool: SAPL® 

Abstract 

 

This work evaluated the efficiency of a free digital seedling image processing 
software (SAPL®) in the physiological characterization of sesame seeds, 
compared to information provided by vigor tests recommended for this species. 
Nine bacthes of sesame seeds were submitted to germination evaluation, first 
germination count, germination speed index, seedling emergence, emergence 
speed index, cold test and electrical conductivity. In the analyzes with SAPL®, 
three and six day seedlings were evaluated, counted from the beginning of the 
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germination test, which obtained seedling length, growth, development 
uniformity, vigor index and corrected vigor index results. The experimental design 
was completely randomized with four replications. For comparison between lots, 
the means of the results were submitted to variance analysis and when significant 
effect of the treatments was verified, the means were compared by Tukey test at 
5% probability. Only batch four maintained the physiological quality in sesame 
seeds by the traditional method, and the image analysis method using SAPL® 
obtained promising results due to the high sensitivity in bacth classification 
according to physiological potential in vigor levels. Therefore, SAPL® can be 
considered an efficient and time-saving tool. 

 
 
Keywords: Sesame. Physiological potential. Free software. 
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TÍTULO: DESCRIÇÃO DO DESEMPENHO EM DUPLA TAREFA (FLUÊNCIA E 

CÁLCULO) EM IDOSOS SAUDÁVEIS E COM COMPROMETIMENTO 

COGNITIVO LEVE 

Resumo 

Mais comumente, devido ao processo de envelhecimento, os idosos apresentam 
maiores impecilhos cognignitivos, como dificuldade de manutenção do equilíbrio 
ao desempenhar mais de uma tarefa, resultando em problemas graves à sua 
saúde, como uma queda, por exemplo. Pensando nisso, foi feito um estudo 
transversal, com amostragem não probabilística, sendo esta conseguida através 
da Clínica Escola de Fisioterapia da UFRN/FACISA. Pensaram-se idosos que 
atendessem aos seguintes critérios:  idade maior que 60 anos, escore acima de 
4 na FAC e pontuação maior que 22 na PCL. Contando incialemnte com 42 
idosos que puderam participar da avaliação, mas sendo destes apenas 30 alvo 
de intervenção, poode-se chegar a conclusão de que o tempo de execução de 
testes feitos por idosos saudáveis em diferentes atividades de dupla tarefa (com 
fluência verbal) é superior aos tempos de tarefa simples. 
 
Palavras-chave: Idoso - Envelhecimento - Cognição 

TITLE: DESCRIPTION OF DOUBLE TASK (FLUENCE AND CALCULATION) 

PERFORMANCE IN HEALTHY ELDERLY AND WITH LIGHT COGNITIVE 

COMMITMENT 

Abstract 

 

Most commonly, due to the experience of old age, the elderly have greater 
difficulty maintaining balance when performing more than one task, resulting in 
serious health problems, such as a fall, for example. With this in mind, a cross-
sectional study was conducted, with non-probabilistic sampling, which was 
obtained through the Clinical School of Physiotherapy of UFRN / FACISA. Older 
people were thought to meet the following criteria: age greater than 60 years, 
score above 4 in FAC and score greater than 22 in PCL. Counting initially with 42 
seniors who were able to participate in the evaluation, but only 30 of them were 
the target of intervention, it can be concluded that the execution time of tests 
performed by healthy elderly in different activities of dual task (with verbal fluency) 
is greater than simple task times. 
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Keywords: seniors - aging - cognition 
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TÍTULO: Adensamento nutricional em dietas para codornas europeias 

Resumo 

Objetivou-se avaliar a influência de diferentes níveis nutricionais nas dietas sobre 
o desempenho e rendimento dos cortes de codornas europeias (Coturnix 
coturnix coturnix) de 8 a 42 dias de idade. Foram utilizadas 360 aves distribuídas 
em um delineamento inteiramente casualizado de cinco tratamentos e seis 
repetições com doze aves por parcela. Os tratamentos consistiram no 
adensamento nutricional em cinco níveis: 95%, 97,5%, 100%, 102,5% e 105% e 
foram analisados em duas fases. Após o período experimental os dados foram 
submetidos a analise estatística, onde apresentou efeito quadrático sobre o 
ganho de peso na segunda fase (08 a 42 dias) e também na primeira (08 a 21 
dias) onde se observou efeito linear decrescente para consumo de ração e 
conversão alimentar e linear crescente sobre a eficiência alimentar. Conforme 
aumentou o adensamento dos nutrientes na ração houve uma melhora na 
conversão e eficiência alimentar, demonstrando que codornas de corte no 
período de 08 a 21 dias são mais eficientes na conversão da dieta em produto 
final quando os níveis nutricionais estão mais elevados. No período de 08 a 42 
dias de idade o consumo de ração se comportou de forma linear decrescente, 
cuja diminuição ocorreu na medida em que aumento o adensamento, diferente 
da eficiência que também aumento com o aumento da concentração. Logo, 
recomenda-se para codornas de 08 a 21 dias o adensamento de 100% e para 
as aves de 08 a 42 dias o percentual de 105% para promover o melhor 
desempenho. 
 
Palavras-chave: Coturnicultura. Coturnix Coturnix. Desempenho. Densidade 

nutricional. 

TITLE: Nutritional thickening in diets for European quails 

Abstract 

The objective of this study was to evaluate the influence of different nutritional 
levels on diets on the performance and yield of European quail cuts (Coturnix 
coturnix coturnix) from 8 to 42 days old. We used 360 quails distributed in a 
completely randomized design of five treatments and six replications with twelve 
quails per plot. The treatments consisted of nutritional densification in five levels: 
95%, 97.5%, 100%, 102.5% and 105% and were analyzed in two phases. After 
the experimental period, the data were subjected to statistical analysis, which 
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showed a quadratic effect on weight gain in the second phase (08 to 42 days) 
and also in the first (08 to 21 days) where there was a decreasing linear effect for 
feed intake. and increasing feed and linear conversion on feed efficiency. As 
nutrient densification increased in feed, there was an improvement in feed 
conversion and efficiency, demonstrating that cutting quails in the period from 08 
to 21 days are more efficient in converting diet to final product when nutritional 
levels are higher. From 08 to 42 days of age, feed intake behaved in a linearly 
decreasing manner, the decrease of which occurred as the densification 
increased, different from the efficiency that also increased with increasing 
concentration. Therefore, quail from 08 to 21 days is 100% thickening and for 
birds from 08 to 42 days a percentage of 105% to promote the best performance. 
 
Keywords: Quail rearing. Coturnix coturnix. Performance. Nutritional density 
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TÍTULO: Caracterização sensorial e microbiológica de sorvetes elaborados com 

bases lácteas fermentadas com grânulos de quefir obtidas por liofilização. 

Resumo 

A crescente preocupação dos consumidores com uma alimentação saudável 
levou ao desenvolvimento de produtos funcionais que, além de sua função 
nutricional primordial, promovem saúde e bem-estar a quem os consome. Assim, 
o objetivo dessa pesquisa foi elaborar e caracterizar sensorialmente sorvetes 
elaborados a partir de bases lácteas fermentadas com grânulos de kefir obtidas 
por liofilização. O kefir é um produto lácteo em que a fermentação é feita por 
bactérias ácido-lácticas conhecidas como grãos de kefir, que produzem ácido 
láctico, etanol e dióxido de carbono. O sorvete define-se como gelado 
comestível, produto alimentício obtido de uma emulsão de gorduras e proteínas, 
com ou sem adição de outros ingredientes e substâncias. Para tanto, a partir da 
inoculação dos grãos de kefir por 24h obtivemos o fermentado, numa proporção 
de 60 gramas de grãos para um litro de leite. Após a etapa de fermentação, a 
base láctea obtida passou pelo processo de liofilização, obtendo um rendimento 
de 46,7%. Em relação a base liofilizada, foi avaliada físico-quimicamente através 
das análises de umidade, lipídeos, cinzas e proteínas, as análises físico-
químicas relacionadas ao sorvete não puderam ser realizadas devido a falta dos 
meios de cultura, reagentes e afastamento da técnica do laboratório. 

 
Palavras-chave: Probióticos, alimento funcional, agregação de valor, físico-

química 

TITLE: Sensory and microbiological characterization of ice creams made with 

milk bases fermented with quefir granules obtained by lyophilization. 

Abstract 

The growing concern of consumers for healthy eating has led to the development 
of functional products that, in addition to their primary nutritional function, promote 
health and well-being to those who consume them. Thus, the objective of this 
research was to sensorially elaborate and characterize ice creams made from 
milk bases fermented with kefir granules obtained by lyophilization. Kefir is a dairy 
product in which fermentation is done by lactic acid bacteria known as kefir 
grains, which produce lactic acid, ethanol and carbon dioxide. Ice cream is 
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defined as edible ice cream, a food product obtained from a fat and protein 
emulsion, with or without the addition of other ingredients and substances. 
Therefore, from the inoculation of kefir grains for 24h we obtained the fermented, 
in a ratio of 60 grams of grains to one liter of milk. After the fermentation step, the 
milk base obtained was lyophilized, obtaining a yield of 46.7%. Regarding the 
lyophilized base, it was physically and chemically evaluated through the moisture, 
lipid, ash and protein analyzes, the physicochemical analyzes related to the ice 
cream could not be performed due to the lack of culture media, reagents and 
removal from the laboratory technique. 

 
Keywords: Probiotics, functional food, adding value, physicochemical 
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TÍTULO: Morfologia dos linfonodos do cateto (Pecari tajacu, Linnaeus, 1758) 

Resumo 

Embora a produção de carnes se encontre concentrada na exploração de 
bovinos, suínos e aves, há um grande interesse social na disponibilização de 
novas fontes proteicas, especialmente a oriunda dos animais silvestres, uma vez 
que, além de oferecer novos produtos ao mercado, resultando em vantagens 
econômicas e sociais, protege espécies como o Pecari tajacu da extinção. O 
objetivo deste trabalho é fornecer bases do padrão histológico de linfonodos de 
catetos para auxiliar na identificação de alterações patológicas e diagnóstico de 
doenças na linha de inspeção de carcaça e carne desta espécie. Foram 
coletados linfonodos de doze catetos, utilizados em projeto de pesquisa 
“Produção e sanidade de catetos criados em cativeiro”, com metodologia 
aprovada no Comitê de Ética no Uso de Animais da UFCG N°65/2013 e da UFRN 
Nº 039.032/2017. Foram coletados os linfonodos dos centros linfáticos 
mandibular, brônquico, mesentérico e cervical superficial ventral e 
posteriormente foi realizado o processamento das amostras em lâminas 
histológicas. Em relação a morfologia dos linfonodos do cateto, eles se 
apresentaram de maneira semelhante aos demais animais, com presença de 
córtex, paracórtex e medula. Mas uma estrutura importante observada foi a 
presença de hemácias na junção corticomedular, indicando que o mesmo pode 
possuir circulação mista de linfa e sangue, e que pode possuir função 
semelhante a outros órgãos linfáticos como os nódulos hemais e baço. 
 
Palavras-chave: histologia; produção; inspeção; veterinária 

TITLE: Lymph nodes morphology of collared peccary (Pecari tajacu, Linnaeus, 

1758) 

Abstract 

Although meat production is concentrated in the exploitation of cattle, pigs and 
poultry, there is a great social interest in the availability of new protein sources, 
especially from wild animals, since, besides offering new products to the market, 
resulting in economic and social advantages, it protects species such as Pecari 
tajacu from extinction. The objective of this work is to provide bases of the 
histological pattern of collared lymph nodes to assist in the identification of 
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pathological changes and diagnosis of diseases in the carcass and meat 
inspection line of this species. Lymph nodes were collected from twelve collared 
peccaries and used in the research project “Production and health of captive bred 
collared peccaries”, with methodology approved by the Animal Use Ethics 
Committee of UFCG No. 65/2013 and UFRN No. 039,032 / 2017. The lymph 
nodes of the mandibular, bronchial, mesenteric and ventral superficial cervical 
lymphatic centers were collected and the samples were subsequently processed 
in histological slides. Regarding the morphology of the collared peccary lymph 
nodes, they presented similarly to the other animals, with presence of cortex, 
paracortex and medulla. But an important structure observed was the presence 
of red blood cells in the corticomedullary junction, indicating that it may have 
mixed lymph and blood circulation, and that it may have a function similar to other 
lymphatic organs such as the hemal nodules and spleen. 
 
Keywords: histology; production; inspection; veterinary 
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TÍTULO: Fenologia de Ceiba glaziovii (Kuntze) K. Schum. em fragmento de 

Floresta Estacional Decidual em Jundiaí-RN 

Resumo 

O objetivo desse estudo foi avaliar as fenofases vegetativas e reprodutivas de 
trinta e quatro indivíduos de Ceiba glaziovii localizadas em floresta estacional 
decídua na Unidade Acadêmica Especializada em Ciências agrárias no distrito 
de Jundiaí, Macaíba - Rio Grande do Norte. As observações foram realizadas 
semanalmente durante o período de agosto de 2018 a junho de 2019. Para o 
cálculo das porcentagens de cada fenofase utilizou-se a metodologia proposta 
por Fournier (1974). Utilizamos a correlação de Spearman (P<0,05) para verificar 
relação entre a precipitação e as fenofases da espécie. A queda foliar teve 
ocorrência ao final da estação chuvosa, depois veio o evento de floração seguido 
por frutificação. A deiscência dos frutos e a dispersão das sementes ocorreram 
no final da estação seca. Em geral, as fenofases correlacionaram-se com a 
precipitação 
 
Palavras-chave: população, fenologia, mata seca, queda foliar, floração, 

frutificação. 

TITLE: Phenology of Ceiba glaziovii (Kuntze) K. Schum. in a fragment of 

deciduous forest in Jundiaí-RN 

Abstract 

 

The objective of this study was to evaluate the vegetative and reproductive 
phenophases of thirty four Ceiba glaziovii individuals located in deciduous forest 
in the Academic Unit Specialized in Agrarian Sciences in Jundiaí district, Macaíba 
- Rio Grande do Norte. Observations were made weekly from August 2018 to 
June 2019. To calculate the percentages of each phenophase, the methodology 
proposed by Fournier (1974) was used. We used the Spearman correlation (P 
<0.05) to verify the relationship between precipitation and phenophases of the 
species. Leaf fall occurred at the end of the rainy season, then came the flowering 
event followed by fruiting. Fruit dehiscence and seed dispersal occurred at the 
end of the dry season. In general, phenophases correlated with rainfall. 

 
 
Keywords: population, phenology, dry forest, leaf fall, flowering, fruting 
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TÍTULO: Comparação entre dois métodos de secagem do gel das folhas de 

babosa 

Resumo 

Aloe vera, mais conhecida como babosa, é uma planta bastante conhecida por 
conta das suas propriedades medicinais, principalmente sendo utilizada como 
unguento para amenizar o prurido e o inchaço de feridas e queimadura, além de 
possuir função anti-inflamatória e antibacteriana. A planta pode ser dividida em 
três partes: o látex, a epiderme foliar e o gel. Sendo esse último usado para a 
elaboração do pó, nele pode ser encontrado ácidos, sais orgânicos, enzimas, 
saponinas, polifenóis, vitaminas e vários minerais. O objetivo do trabalho é a 
obtenção do pó, pois por ser bastante nutritivo pode ser usado como 
complemento alimentar, para isso foi usada a secagem de ar quente, por ser 
mais viável, principalmente se realizada por uma agroindústria de grande porte. 
 
Palavras-chave: Babosa; secagem; nutrição. 

TITLE: Comparison between two methods of drying aloe leaf gel 

Abstract 

Aloe vera, better known as aloe vera, is a plant well known for its medicinal 
properties, mainly being used as an ointment to soften itching and swelling of 
wounds and burns, as well as having anti-inflammatory and antibacterial function. 
The plant can be divided into three parts: the latex, the leaf epidermis and the 
gel. The latter being used to make the powder, it can be found acids, organic 
salts, enzymes, saponins, polyphenols, vitamins and various minerals. The 
objective of this work is to obtain the powder, because it is very nutritious and can 
be used as a food supplement. For this, it was used the drying of hot air, as it is 
more viable, especially if performed by a large agroindustry. 
 
Keywords: Aloe Vera; drying; nutrition. 
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TÍTULO: Produção e caracterização de biofilmes comestíveis e sua 

aplicabilidade funcional e tecnológica 

Resumo 

A utilização de biofilmes comestíveis como película protetora de frutas e vegetais 
tem a capacidade em retardar a deterioração e aumentar a vida de prateleira. A 
aplicação desses filmes reduz o uso de materiais sintéticos, sendo uma 
alternativa de embalagem ambientalmente sustentável. A utilização de 
polissacarídeos, como a quitosana, tem se revelado alternativa viável pelo baixo 
custo, biodegradabilidade e ação fungicida. Esta pesquisa avaliou a produção e 
caracterização de biofilmes argilo-poliméricos à base de quitosana, para 
aplicação como retardante do amadurecimento de frutos. Foram elaborados 4 
filmes, sendo: F1; F2; F3; e F4. Para caracterização do filme, foram realizadas 
as análises físico-químicas: Perfil de difração de raios X; Espectroscopia na 
região do infravermelho com transformada de Fourier; Microscopia eletrônica de 
varredura e Determinação de minerais por Espectrometria de fluorescência de 
raios-X. Os difratogramas de raios X apontaram para ausência de cristalinidade 
em todas as amostras. Análise de minerais demonstraram a presença de Ferro, 
magnésio, silício e alumínio. A análise morfológica dos filmes com quitosana e 
argila apresentaram-se com características heterogêneas, destacando a 
presença de partículas associadas à argila. Grupamentos químicos com ligações 
C-H e N-H foram constatados nos filmes. A caracterização dos filmes é 
importante para avaliar sua aplicação em frutos, possibilitando diferenciá-los 
quanto a sua composição e estrutura. 
 
Palavras-chave: filmes comestíveis, quitosana, argila. 

TITLE: Production and characterization of edible biofilms and their functional and 

technological applicability 

Abstract 

The use of edible biofilms as a protective film for fruits and vegetables has the 
ability to retard spoilage and increase shelf life. Applying these films reduces the 
use of synthetic materials and is an environmentally sustainable packaging 
alternative. The use of polysaccharides, such as chitosan, has proved to be a 
viable alternative for its low cost, biodegradability and fungicidal action. This 
research evaluated the production and characterization of chitosan-based clay-
polymer biofilms for application as a fruit ripening retardant. Four films were 
elaborated, being: F1; F2; F3; and F4. To characterize the film, the 
physicochemical analyzes were performed: X-ray diffraction profile; Fourier 
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transform infrared spectroscopy; Scanning electron microscopy and 
determination of minerals by X-ray fluorescence spectrometry. X-ray 
diffractograms pointed to the absence of crystallinity in all samples. Mineral 
analysis showed the presence of iron, magnesium, silicon and aluminum. The 
morphological analysis of the chitosan and clay films presented heterogeneous 
characteristics, highlighting the presence of particles associated with the clay. 
Chemical groups with C-H and N-H bonds were found in the films. The 
characterization of the films is important to evaluate their application in fruits, 
allowing to differentiate them in their composition and structure. 
 
Keywords: edible films, chitosan, clay. 
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TÍTULO: SINDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS: EFEITO DO PODER 

ANTIOXIDANTE DA SUPLEMENTAÇÃO DA COENZIMA-Q10 NA OBESIDADE 

Resumo 

A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é uma endocrinopatia de origem 
desconhecida e de causa multifatorial, que acomete uma considerável parcela 
das mulheres em idade reprodutiva. Além das várias manifestações clínicas, 
essa síndrome pode estar associada às alterações metabólicas que incluem 
dislipidemia, resistência à insulina (RI), intolerância à glicose e síndrome 
metabólica (SM). A coenzima Q10 se encontra deficiente em casos de SM, 
quando não tratada e na maioria das doenças endócrinas. Considerando que a 
coenzima Q10 desempenha um papel importante na eliminação de radicais livres 
e na inibição da oxidação lipídica e proteica, com uma poderosa ação 
antioxidante, o presente estudo objetivou avaliar efeito do poder antioxidante da 
suplementação da coenzima-q10 em mulheres com SOP obesas. A população 
do estudo foi composta por 80 mulheres obesas, com idades entre 19 e 40 anos 
com e sem o diagnóstico de SOP. As pacientes foram divididas em dois grupos: 
Grupo Caso (obesas com SOP, n=40); Grupo Controle (obesas sem SOP, n 
=40). Ambos os grupos foram submetidos à suplementação com a coenzima 
Q10 (100 mg/dia) durante 12 semanas e avaliadas quanto aos parâmetros 
clínicos e bioquímicos. Tendo em vista os resultados o perfil glicêmico 
permaneceu dentro dos valores de referência, entretanto a curva de 120min 
apresentou variações em ambos os grupos. Em relação ao perfil lipídico os 
valores estão alterados para mais gerando assim mais chances de doenças 
cardiovasculares. 
 
Palavras-chave: Síndrome dos Ovários Policísticos; Coenzima Q10; Obesidade. 

TITLE: POLYCYSTIC OVARY SYNDROME: EFFECT OF THE ANTI-OXIDANT 

POWER OF COENZYME-Q10 SUPPLEMENTATION ON OBESITY. 

Abstract 

Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) is an endocrinopathy of unknown origin and 
multifactorial cause, affecting a considerable portion of women of reproductive 
age. In addition to the various clinical manifestations, this syndrome may be 
associated with metabolic disorders including dyslipidemia, insulin resistance 
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(IR), glucose intolerance, and metabolic syndrome (MS). Coenzyme Q10 is 
deficient in MS when untreated and in most endocrine disorders. Considering that 
coenzyme Q10 plays an important role in free radical elimination and inhibition of 
lipid and protein oxidation, with a powerful antioxidant action, the present study 
aimed to evaluate the effect of the antioxidant power of coenzyme-q10 
supplementation in obese PCOS women. The study population consisted of 80 
obese women, aged 19 to 40 years with and without the diagnosis of PCOS. The 
patients were divided into two groups: Case Group (obese with PCOS, n = 40); 
Control group (obese without PCOS, n = 40). Both groups were supplemented 
with coenzyme Q10 (100 mg / day) for 12 weeks and evaluated for clinical and 
biochemical parameters. Given the results, the glycemic profile remained within 
the reference values, however the 120min curve showed variations in both 
groups. Regarding the lipid profile, the values are changed to higher, thus 
generating more chances of cardiovascular diseases. 
 
Keywords: Polycystic Ovary Syndrome; Coenzyme Q10; Obesity. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1127 

 

CÓDIGO: SB1239 

AUTOR: GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS 

ORIENTADOR: BRENO GUILHERME DE ARAUJO TINOCO CABRAL 

 

 

TÍTULO: RELAÇÃO DO ESTADO MATURACIONAL E TEMPO DE REAÇÃO EM 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA INICIAÇÃO ESPORTIVA 

Resumo 

A maturação pode ser definida como um fenômeno biológico qualitativo, que se 
relaciona com o amadurecimento das funções de diferentes órgãos e sistemas. 
A maturação é um fator de grande importância para a formação de jovens atletas, 
desde o momento de seleção e detecção até o treinamento em si, devido a sua 
relação com as variáveis associadas ao crescimento e desenvolvimento. Esse 
trabalho tem como objetivo relacionar o tempo de reação simples de crianças em 
diferentes estágios maturacionais praticantes de modalidades esportivas. Foram 
avaliados 118 sujeitos, de ambos os sexos com idades entre 10 e 13 anos. Para 
metodologia utilizou-se os protocolos de predição de idade óssea para avaliação 
da maturação e Teste de Stroop para avaliação do tempo de reação. Como 
resultado obtivemos que os sujeitos normais e acelerados obtiveram os menores 
tempos e os indivíduos no estágio atrasado obtiveram maiores tempos de 
reação, nos levando a concluir que em um processo de detecção esportiva, os 
jovens devem ser avaliados de forma geral e não apenas características 
especificas e a maturação deve ser um componente que deve ser levado em 
conta. 
 
Palavras-chave: Maturação; Tempo de reação; Esporte 

TITLE: MATURATION STATE RELATIONSHIP AND REACT TIME IN 

CHILDREN AND ADOLESCENTS OF SPORTS INITIATION 

Abstract 

Maturation can be defined as a qualitative biological phenomenon, which relates 
to the maturation of the functions of different organs and systems. Maturation is 
a factor of great importance for the formation of young athletes, from the moment 
of selection and detection until the training itself, due to its relationship with the 
variables associated with growth and development. This paper aims to relate the 
simple reaction time of children in different maturational stages practicing sports. 
A total of 118 subjects of both sexes aged 10 to 13 years were evaluated. Bone 
age prediction protocols were used for methodology to evaluate maturation and 
Stroop test for reaction time evaluation. As a result we obtained that the normal 
and accelerated subjects had the shortest times and the individuals in the late 
stage had the longest reaction times, leading us to conclude that in a sports 
detection process, young people should be evaluated in general and not just 
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specific characteristics. and maturation must be a component that must be taken 
into account. 
 
Keywords: Maturation; Reaction time; Sport. 
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TÍTULO: Avaliação antropométrica de neonatos 

Resumo 

A avaliação nutricional é de grande importância para a identificação de situações 
de risco, inclusive durante o período neonatal (0 – 28 dias pós-nascimento). Em 
neonatologia, a antropometria é utilizada rotineiramente para avaliação e 
monitoramento nutricional de recém-nascido, sendo o peso ao nascer (PN) o 
fator de risco isolado mais importante para a mortalidade infantil. O objetivo da 
pesquisa foi avaliar o estado nutricional antropométrico de neonatos nascidos 
em um hospital universitário do interior do Rio Grande do Norte. A pesquisa trata-
se de um estudo transversal, quantitativo, realizado a partir de dados 
antropométricos coletados do prontuário hospitalar durante o período pós-natal 
imediato, sendo apresentada a análise descritiva das variáveis estudas. A 
amostra foi composta por 48 neonatos, sendo identificada predominância (n = 
46; 95,8%) de adequado estado nutricional antropométrico, segundo o PN (≥ 
2.500 g). Todavia, 4,2% dos neonatos apresentaram baixo peso ao nascer (< 
2.500 g). Faz-se necessária criteriosa a avaliação nutricional de recém-nascidos 
visando identificar precocemente situações de risco para que sejam tomadas 
providências na busca por minimizar os prejuízos potencialmente relacionados. 

 
Palavras-chave: Avaliação nutricional, Peso ao nascer, Recém-Nascido. 

TITLE: Anthropometric assessment of neonates 

Abstract 

Nutritional assessment has a great importance for the identification of risk 
situations, including durring the neonatal period (0 to 28 days after birth). In 
neonatology, anthropometry is routinely used for nutritional assessment and 
monitoring of newborns, with the birth weight (PN) being is the most important 
risk factor for infant children. The objective of this research was to evaluate the 
anthropometric nutritional status of newborns that born in a university hospital in 
the countryside of Rio Grande do Norte. The research is a cross-sectional and 
quantitative study, performed from anthropometric data collected from hospital 
records during the immediate postnatal period, and published as a descriptive 
analysis of the variables studied. One sample consisted of 48 neonates of which 
a predominance (n = 46; 95.8%) of adequate anthropometric nutritional status 
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was identified, according to PN (≥ 2,500 g). However, 4.2% of neonates had low 
birth weight (< 2,500 g). Nutritional assessment criteria are required for newborns 
who use early identification of risk situations to capture them, providing research 
for potentially related potential harm. 

 
Keywords: Nutritional Assessment, Birth Weight, Newborn. 
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TÍTULO: PRÉ-FRAGILIDADE É ASSOCIADA A RESPOSTA EXAGERADA DA 

PRESSÃO SISTÓLICA AO EXERCÍCIO MODERADO EM IDOSOS 

HIPERTENSOS: UM ESTUDO TRANSVERSAL. 

Resumo 

 

A resposta exagerada da pressão arterial (PA) sistólica ao exercício moderado 
está associada ao aumento do risco de doença cardiovascular (DCV). A pré-
fragilidade está associada ao maior risco de idosos desenvolverem DCV. Não se 
sabe se a pré-fragilidade está associada a uma resposta exagerada da PA 
sistólica ao teste de exercício moderado em idosos hipertensos. Objetivo: 
Examinar se a pré-fragilidade está associada a uma resposta sistólica exagerada 
da PA ao exercício moderado em idosos hipertensos. Métodos: Setenta idosos 
hipertensos medicados com níveis pressóricos controlados e sem histórico 
prévio de DCV foram incluídos neste estudo transversal. A pré-fragilidade foi 
definida como a presença de 1 ou 2 critérios de Fried. Os participantes sem 
fatores de risco para fragilidade foram definidos como “robustos”. Todos os 
participantes realizaram um teste de exercício moderado de 3 minutos em esteira 
rolante (5 METs). Antes e imediatamente após o teste ergométrico, os 
participantes tiveram a PA medida na posição sentada, utilizando um aparelho 
oscilométrico (Omron® HEM-780-E). Resultados: O grupo “pré-frágil” 
apresentou maior razão de prevalência da resposta exagerada da PA sistólica 
ao exercício em comparação ao grupo “robusto” na análise ajustada (RP = 1,55, 
IC 95% 1,01–2,36, p = 0,043). Conclusão: A pré-fragilidade está associada a 
uma maior prevalência de resposta exagerada da PA sistólica ao exercício 
moderado em idosos hipertensos. 

 
 
Palavras-chave: Pré-Fragilidade. Resposta Exagerada da Pressão Arterial ao 

Exercício. 

TITLE: Pre-frailty is associated with exaggerated blood pressure response to 

brief moderate exercise in hypertensive older adults: A cross-sectional study 

Abstract 
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Exaggerated systolic blood pressure (BP) response to moderate exercise is 
associated with increased risk of cardiovascular disease (CVD). Pre-frailty is 
associated with higher risk of older adults developing CVD. It is unknown whether 
pre-frailty is associated with an exaggerated systolic BP response to moderate 
exercise test in hypertensive older adults. Objective: To examine whether pre-
frailty is associated with an exaggerated systolic BP response to moderate 
exercise in hypertensive older adults. Methods: Seventy medicated hypertensive 
older adults with controlled BP levels and without previous history of CVD were 
included in this cross-sectional study. Pre-frailty was defined as the presence of 
1 or 2 Fried criteria. Participants without risk factors for frailty were defined as 
“robust”. All participants performed a 3- min moderate exercise test on a treadmill 
(5 METs). Before and immediately following the exercise test, the participants 
had their BP measured in a sitting position using an oscillometric device (Omron® 
HEM-780-E). Results: The “pre-frail” group showed a higher PR of exaggerated 
systolic BP response to exercise as compared to the “robust” group in adjusted 
analysis (PR = 1.55, 95% CI 1.01–2.36, p=0.043). Conclusion: Pre-frailty is 
associated with a higher prevalence of exaggerated systolic BP response to 
moderate exercise in hypertensive older adults. 

 
 
Keywords: Pre-Frailty. Exaggerated Blood Pressure Response to Exercise. 
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TÍTULO: Avaliação do colméias de abelhas africanizadas alimentadas com o 

açúcar VHP (Very High Polarization) 

Resumo 

A apicultura vem se desenvolvendo de forma acelerada em todas as regiões do 
Brasil, em especial no Nordeste, onde o principal produto explorado pelos 
apicultores ainda é o mel, sendo que o Nordeste possui condições climáticas e 
vegetação apícola capaz de torna-la uma das maiores produtoras do país. A 
atividade apícola no Nordeste do Brasil vem crescendo em ritmo acelerado e o 
Estado do Rio Grande do Norte tem uma posição de destaque no setor de 
indústria (LIRA, 2007). A Escola Agrícola de Jundiaí, Macaíba/RN possui uma 
microrregião onde realiza-se pesquisas no âmbito de avaliar os potenciais 
produtivos e a possibilidade de diversificação, utilizando alimentação alternativa 
e que contribua com o aumento da produtividade de mel e outros produtos da 
colmeia. A alimentação e observação das colmeias foram realizadas no período 
de setembro a dezembro/2019, período de escassez de alimento para abelhas, 
na região. No apiário experimental, localizado na instituição, foram utilizadas 
abelhas Apis mellifera, instaladas em 6 colônias do modelo Langstroth, 
selecionadas pelo bom nível populacional, presença de crias, rainha com bom 
padrão de postura e ausência de doenças e inimigos naturais locais. Os 
enxames alimentados se mostraram mais fortes em relação ao desenvolvimento 
de cria e com isso iniciaram a puxada de cera nas lâminas que foram colocadas 
em melgueiras. Além de puxar cera na construção dos hexágonos, as abelhas 
começaram a estocar alimento. 
 
Palavras-chave: Apis Mellifera, Alimentação artificial, Escassez de alimento, 

Colônia. 

TITLE: Evaluation of Africanized Bee Hives Fed Very High Polarization (VHP) 

Sugar 

Abstract 

Beekeeping has been developing rapidly in all regions of Brazil, especially in the 
Northeast, where the main product exploited by beekeepers is still honey, and 
the Northeast has climate conditions and beekeeping vegetation capable of 
making it one of the largest. producers in the country. Beekeeping activity in 
northeastern Brazil has been growing at a fast pace and the state of Rio Grande 
do Norte has a prominent position in the industry sector (LIRA, 2007). The Escola 
Agrícola de Jundiaí, Macaíba / RN has a microregion where research is carried 
out in order to evaluate the productive potentials and the possibility of 
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diversification, using alternative feed and that contributes to the increase of honey 
and other products of the hive. The feeding and observation of the hives were 
carried out from September to December/2019, period of food shortage for bees 
in the region. In the experimental apiary, located in the institution, were used Apis 
mellifera, installed in 6 colonies of the Langstroth model, selected by good 
population level, presence of young, queen with good posture pattern and 
absence of diseases and local natural enemies. The fed swarms showed to be 
stronger in relation to the development of the young and with that started the 
pulling of wax in the blades that were placed in melgueiras. In addition to pulling 
wax in the construction of the hexagons, the bees began to stock food. 
 
Keywords: Apis Mellifera, Artificial food, Food shortages, Cologne. 
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TÍTULO: O IMPACTO DO PODER ANTIOXIDANTE DA COENZIMA-Q10 

SOBRE A RESISTÊNCIA A INSULINA EM MULHERES OBESAS 

PORTADORAS DA SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS. 

Resumo 

A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é uma endocrinopatia de origem 
desconhecida e de causa multifatorial, que acomete uma considerável parcela 
das mulheres em idade reprodutiva. Tem como características principais: oligo 
ou anovulação, anormalidades menstruais e o hiperandrogenismo, ocasionando 
manifestações clínicas e/ou bioquímicas. Além disso, as mulheres com SOP, 
podem apresentar dislipidemia, obesidade, resistência à insulina (RI) e 
intolerância à glicose. A síndrome metabólica (SM) é outra condição associada 
à SOP, sendo assim, a coenzima Q10 é uma benzoquinona utilizada no 
metabolismo glicídico e lipídico, estando deficiente em casos de SM, quando não 
tratada, e na maioria das doenças endócrinas. Além disso, a coenzima Q10 
desempenha um papel importante na eliminação de radicais livres e na inibição 
da oxidação lipídica e proteica, com uma poderosa ação antioxidante. 
Metodologia: A população do estudo foi composta por 80 mulheres obesas, com 
idades entre 20 e 40 anos com e sem o diagnóstico de SOP. As pacientes foram 
divididas em dois grupos: Grupo Caso (obesas com SOP n=40); Grupo Controle 
(obesas sem SOP n =40). Ambos os grupos receberam a coenzima Q10. 
Resultado: Tendo em vista os resultados, o perfil glicêmico permaneceu dentro 
dos valores de referência, entretanto a curva de 120 min apresentou variações 
em ambos os grupos. Em relação ao perfil lipídico os valores estão alterados 
para mais gerando assim mais chances de doenças cardiovasculares. 
 
Palavras-chave: Síndrome dos Ovários Policísticos.Coenzima Q10.Resistência 

à insulina. 

TITLE: THE IMPACT OF COENZYME-Q10 ANTIOXIDATING POWER ON 

INSULIN RESISTANCE IN OBESE WOMEN WITH POLYCYSTIC OVARIAN 

SYNDROME 

Abstract 

Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) is an endocrinopathy of unknown origin and 
multifactorial cause, affecting a considerable portion of women of reproductive 
age. Its main characteristics are: oligo or anovulation, menstrual abnormalities 
and hyperandrogenism, causing clinical and / or biochemical manifestations. In 
addition, women with PCOS may have dyslipidemia, obesity, insulin resistance 
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(IR) and glucose intolerance. Metabolic syndrome (MS) is another condition 
associated with PCOS, so coenzyme Q10 is a benzoquinone used in glycid and 
lipid metabolism and is deficient in MS when untreated and in most endocrine 
diseases. In addition, coenzyme Q10 plays an important role in free radical 
elimination and inhibition of lipid and protein oxidation, with a powerful antioxidant 
action. Methodology: The study population consisted of 80 obese women, aged 
between 20 and 40 years with and without the diagnosis of PCOS. The patients 
were divided into two groups: Case Group (obese with PCOS n = 40); Control 
group (obese without PCOS n = 40). Both groups received coenzyme Q10. 
Results: Given the results, the glycemic profile remained within the reference 
values, however the 120 min curve showed variations in both groups. Regarding 
the lipid profile, the values are changed to higher, thus generating more chances 
of cardiovascular diseases. 
 
Keywords: Polycystic ovary syndrome. Coenzyme Q10. Insulin resistance. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1137 

 

CÓDIGO: SB1252 

AUTOR: RAFAELA SENA DOS SANTOS 

ORIENTADOR: ANA MANHANI CACERES ASSENCO 

 

 

TÍTULO: Desenvolvimento de habilidades narrativas e de fluência em pré-

escolares com desenvolvimento típico nascidos no Rio Grande do Norte 

Resumo 

Introdução: Devido à complexidade do processo de aquisição da linguagem, é 
importante avaliar todos os componentes. Entre eles, a narrativa e a fluência. 
Todavia, dentre os instrumentos padronizados para avaliação da linguagem, não 
há valores de referência para a população do Nordeste. Objetivo: descrever o 
perfil de fluência de fala e o desenvolvimento das habilidades narrativas em 
crianças potiguares. Método: O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética sob nº 
CAAE 87485518.0.0000.5292. Participaram 15 crianças entre 4 e 6 anos de 
idade. Os procedimentos realizados foram: tarefa de Fluência do ABFW, e o livro 
“Frog, where are you?”. Resultados: A mediana das sílabas por minuto foi 151,9 
e das palavras por minuto 89,6. Com relação a ocorrência de disfluências 
comuns a mediana foi de 14 enquanto que as disfluências gagas foi 1. Houve 
predominância da hesitação (média 4,5) dentre as disfluência comuns ao passo 
que nas disfluências gagas, foi a repetição de sílabas (média 0,8). Com relação 
a narrativa, o tipo casual (53,3) foi predominante, além do total de palavras com 
mediana 151 e palavras diferentes com 65. Conclusão: O perfil da fluência de 
fala apresenta mais disfluências comuns que gagas, com maior ocorrência da 
hesitação (comum) e da repetição de sílabas (gaga). Na narrativa os sujeitos 
apresentaram 2 vezes mais palavras que o total de palavras diferentes e 
predomínio de narrativa casual. Não houve relação estatística entre o perfil da 
fluência e o tipo de narrativa. 
 
Palavras-chave: DesenvolvimentoDaLinguagem.Fluência.HabilidadeNarrativa 

TITLE: DEVELOPMENT OF NARRATIVE SKILLS AND FLUENCE IN TYPICAL 

DEVELOPMENT CHILDREN BORN IN RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

Introduction: Due to the complexity of the language acquisition process, it is 
important to evaluate all components. However, among the standardized 
instruments for language assessment, there are no reference values for the 
Northeast population. Objective: To describe the speech fluency profile and the 
development of narrative skills in Potiguar children. Method: The study was 
approved by the Ethics Committee under CAAE No. 87485518.0.0000.5292. 
Fifteen children between 4 and 6 years old participated. The procedures 
performed were: ABFW Fluency task, and the book “Frog, where are you?”. 
Results: The median of syllables per minute was 151.9 and of words per minute 
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89.6. Regarding the occurrence of common disfluencies the median was 14 while 
the stuttering disfluencies was 1. There was a predominance of hesitation 
(average 4.5) among the common disfluencies whereas in stuttering disfluencies 
it was the repetition of syllables (average 0, 8). Regarding narrative, the casual 
type (53.3) was predominant, in addition to the total of words with median 151 
and different words with 65. Conclusion: The speech fluency profile presents 
more common disfluencies than stutterers, with a higher occurrence of hesitation. 
(common) and syllable repetition (gaga). In the narrative the subjects presented 
2 times more words than the total of different words and predominance of casual 
narrative. There was no statistical relationship between the fluency profile and 
the narrative type. 
 
Keywords: LanguageDevelopment.Fluency.NarrativeSkill 
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TÍTULO: Efeito dos Hormônios Sexuais Femininos sobre a Coordenação Motora 

Resumo 

 

Os hormônios sexuais femininos (HSFs) apresentam flutuações cíclicas, com 
periodicidade de cerca de 28 dias, caracterizando o ciclo menstrual, a partir da 
integração de mecanismos do sistema nervoso central, da hipófise e do ovário. 
Estas flutuações naturais têm a capacidade de interferir na coordenação motora 
e no processamento neural inter-hemisférico, através de mecanismos hormonais 
de neuromodulação. O objetivo deste estudo foi demonstrar os efeitos dos HSFs 
em dois testes de resposta motora fina. Vinte e três mulheres saudáveis, com 
idade entre 18 e 30 anos, destras, ciclo menstrual regular e que não faziam uso 
de agente contraceptivo hormonal realizaram o Finger-Tapping Test (FTT) nas 
configurações simples e sequencial, durante 3 fases do ciclo ovariano: 
menstrual, folicular tardia e lútea. Não foram encontradas diferenças 
estatisticamente significativas no desempenho no teste de batida de dedos e 
nem na assimetria manual em função das fases do ciclo menstrual. Todavia, 
considerando que o estudo apresenta dados parciais, pois as medidas referentes 
à atividade elétrica do córtex sensório-motor de ambos os hemisférios cerebrais 
ainda não foram analisadas e nem o grupo amostral foi finalizado (n=30), abre-
se a perspectiva de que com a finalização das análises possam surgir estas 
diferenças. 

 
 
Palavras-chave: Finger tapping. Interação inter-hemisférica. Ciclo menstrual. 

TITLE: The Effects of Female Sex Hormones on Motor Coordination 

Abstract 

 

Female sex hormones (FSHs) present cyclic fluctuations, with a periodicity of 
about 28 days, characterizing the menstrual cycle, as a result from the integration 
of central nervous system, pituitary and ovary mechanisms. These natural 
fluctuations have the ability to interfere with motor coordination and 
interhemispheric neural processing through hormonal mechanisms of 
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neuromodulation. The aim of this study was to demonstrate the effects of FSHs 
on two fine motor response tests. Twenty-three healthy right-handed women, 
aged 18 to 30 years, presenting regular menstrual cycle and not using hormonal 
contraceptive agents performed the Finger-Tapping Test (FTT) in simple and 
sequential configurations during 3 phases of the ovarian cycle: menstrual, late 
follicular and luteal. No statistically significant differences were found in finger tap 
test performance or manual asymmetry as a function of menstrual cycle phases. 
However, considering that the study presents partial data, since the 
measurements related to the electrical activity of the sensorimotor cortex of both 
cerebral hemispheres have not been analyzed yet and neither the sample group 
was finalized (n = 30), it opens the perspective of that with the finalization of the 
analysis these differences may arise. 

 
 
Keywords: Finger tapping. Interhemispheric interaction. Menstrual cycle. 
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TÍTULO: Prevalência, incidência e fatores de risco associados às afecções 

respiratórias em crianças residentes no município de Santa Cruz – RN 

Resumo 

Embora o Brasil venha apresentando redução na taxa da mortalidade infantil, os 
índices ainda são elevados no país, principalmente, entre os neonatos (0 a 27 
dias de vida). O objetivo foi analisar o perfil das crianças nascidas no HUAB e 
verificar a prevalência de recém-nascidos de risco no município de Santa Cruz-
RN. Neste estudo do tipo transversal as puérperas que residiam no município 
foram abordadas no HUAB, receberam informações sobre a pesquisa e aquelas 
que aceitaram participar, assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. No período de 30 dias após o parto, as mães foram visitadas em 
suas residências e foi aplicado um questionário estruturado. Para a análise 
estatística foram utilizados o programa Microsoft Excel e o programa STATA. 
Esse estudo abordou 86 mães e 87 lactentes, sendo registrado um caso de 
gêmeos. Dos lactentes 45% eram do sexo masculino e 29% apresentaram 
afecções respiratórias no 1º mês de vida. Além disso, das famílias entrevistadas 
62% recebiam até um salário mínimo. Em relação às mães, 11% tiveram 
gestação precoce e quanto ao tabagismo materno, 19% eram fumantes e 27% 
eram fumantes passivas. Prevenir as principais doenças nos primeiros anos de 
vida constitui-se um desafio especialmente em grupos populacionais com 
limitadas condições socioeconômicas. Assim, os indicadores de 
morbimortalidade em crianças são fundamentais para avaliar a qualidade de 
atenção à saúde materno-infantil, bem como para a promoção da saúde e 
prevenção de doenças. 
 
Palavras-chave: Recém-nascido, prevalência, saúde da criança 

TITLE: Prevalence, incidence and risk factors associated with respiratory in 

children living in Santa Cruz - RN 

Abstract 

Although Brazil has shown a reduction in the infant mortality rate, the rates are 
still high in the country, especially among neonates (0 to 27 days of life). The 
objective was to analyze the profile of children born in the HUAB and to verify the 
prevalence of at-risk newborns in the city of Santa Cruz-RN. In this cross-
sectional study, the mothers who lived in the municipality were approached at 
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HUAB, received information about the research and those who agreed to 
participate, signed the Free and Informed Consent Form. Within 30 days after 
delivery, the mothers were visited at their homes and a structured questionnaire 
was applied. Statistical analysis was performed using Microsoft Excel and STATA 
software. This study addressed 86 mothers and 87 infants, with one case of twins 
being recorded. Of the infants 45% were male and 29% had respiratory disorders 
in the 1st month of life. In addition, 62% of the families interviewed received up 
to one minimum wage. In relation to mothers, 11% had early pregnancy and 
maternal smoking, 19% were smokers and 27% were passive smokers. 
Preventing major diseases in the early years is a challenge especially in 
population groups with limited socioeconomic conditions. Thus, indicators of 
morbidity and mortality in children are fundamental for assessing the quality of 
maternal and child health care, as well as for health promotion and disease 
prevention. 
 
Keywords: Newborn, prevalence, child health 
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TÍTULO: Avaliação da estabilidade física, química e biológica de plasmídeos 

com potencial biotecnológico. 

Resumo 

Os plasmídeos (pDNA) apresentam grande potencial biotecnológico, 
principalmente como vetores em terapias gênicas. No entanto, a baixa 
estabilidade do pDNA vem tornando difícil seu uso terapêutico, essa 
instabilidade é causada essencialmente pelo armazenamento por longos 
períodos de tempo, altas temperaturas e sua susceptibilidade à ação das 
nucleases. Além disso, seu processo de purificação e produção, são caros, 
quando realizados com kit comerciais e nem sempre apresentam um bom 
rendimento. Dessa forma, experimentos que possam avaliar a estabilidade do 
pDNA e otimizar o processo de purificação, são de grande importância. O 
trabalho tem como objetivo a avaliação e otimização do método purificação, 
assim como avaliação da estabilidade de diferentes pDNAs quando submetidos 
à diferentes condições físicas, biológicas e químicas, tais como temperatura e 
tempo de acondicionamento, presença e concentração de nucleases, e os 
efeitos dessas condições sobre a isoforma super-enrolada, forma que garante a 
função biológica dos pDNAs. Na primeira etapa do projeto, foram realizados 
experimentos com intuito de avaliar o processo de purificação utilizado no 
laboratório, otimizar os kits comerciais já adquiridos e desenvolver um kit caseiro 
para purificar pDNA. O kit caseiro desenvolvido apresentou um bom 
desempenho, entretanto, ainda é necessário fazer ajustes, para assim, aumentar 
o rendimento do plasmídeo final. Para otimizar este processo foi feito uma 
combinação do kit comercial da Zymo. 
 
Palavras-chave: Plasmídeo, Purificação, Estabilidade e Nucleases 

TITLE: Physical, chemical and biological stability evaluation of biotechnological 

potential plasmids 

Abstract 

 

Plasmids (pDNA) have great biotechnological potential, mainly as vectors in gene 
therapies. However, the low stability of pDNA has been making its therapeutic 
use difficult, this instability is essentially caused by long term storage, high 
temperatures and its susceptibility to nuclease action. Moreover, their purification 
process and production are expensive when performed with commercial kits and 
do not always have a good yield. Thus, experiments that can evaluate pDNA 
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stability and optimize the purification process are of great importance. The 
objective of this work is the evaluation and optimization of the purification method, 
as well as the stability evaluation of different pDNAs when subjected to different 
physical, biological and chemical conditions, such as temperature and time of 
conditioning, presence and concentration of nucleases, and the effects of these. 
conditions on the supercoiled isoform, a form that guarantees the biological 
function of pDNAs. In the first stage of the project, experiments were carried out 
to evaluate the purification process used in the laboratory, to optimize the 
commercial kits already purchased and to develop a homemade kit to purify 
pDNA. The developed home kit performed well, however, it is still necessary to 
make adjustments to increase the yield of the final plasmid. To optimize this 
process a combination of the commercial kit from Zymo was made. 

 
 
Keywords: Plasmid, Purification, Stability and Nucleases 
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TÍTULO: Prevenção das Infecções Primárias da Corrente sanguínea associada 

ao cateter venoso central: medidas adotadas pelos profissionais em unidade de 

terapia intensiva 

Resumo 

As infecções primárias de corrente sanguínea são ocorrências de profundo 
impacto em unidades de terapia intensiva, sendo responsáveis por um alto índice 
de morbimortalidade. Em vista disso, o presente estudo objetivou a identificação 
das medidas de prevenção adotadas pelos profissionais para prevenir as 
infecções primárias da corrente sanguínea por cateter venoso central dentro da 
UTI de um hospital universitário localizado em Natal-RN. Seguiu-se uma 
pesquisa quantitativa do tipo transversal, cuja coleta de dados baseou-se em um 
questionário estruturado, aplicado aos profissionais que aceitaram participar da 
pesquisa e que atendiam aos critérios de inclusão. Participaram do estudo 25 
médicos, 19 enfermeiros e 64 técnicos de enfermagem, totalizando 108 
profissionais que se envolvem diretamente com a inserção ou manutenção do 
cateter. A análise dos dados quantitativos foi feita através de análise estatística 
descritiva e inferencial. Concluiu-se que o perfil profissional da UTI é composto 
majoritariamente de profissionais do sexo feminino na enfermagem, e de 
profissionais do sexo masculino na categoria médica. Além disso, a maior parte 
dos profissionais são da equipe de enfermagem, atuam no turno noturno, 
conhece as medidas de prevenção de infecções de corrente sanguínea e 
também da higienização das mãos. A maioria relatou possuir conhecimento 
acerca dos princípios do bundle e no geral, se sentem motivados pela gestão do 
serviço de saúde. 

 
Palavras-chave: Prevenção de infecção. Terapia intensiva. Cateter venoso 

central. 

TITLE: Prevention of central venous catheter-associated bloodstream infections: 

measures adopted by professionals in the intensive care unit 

Abstract 

Primary bloodstream infections are occurrences of profound impact on intensive 
care units and are responsible for a high rate of morbidity and mortality. 
Therefore, this study aimed to identify the knowledge of prevention measures 
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adopted by professionals to prevent primary central venous catheter bloodstream 
infections within the ICU of a university hospital located in Natal-RN. This was 
followed by a cross-sectional quantitative research, whose data collection was 
based on a structured questionnaire, applied to professionals who agreed to 
participate and met the inclusion criteria. 25 doctors, 19 nurses and 64 nursing 
technicians participated in the study, totaling 108 professionals who are directly 
involved with the insertion or maintenance of the catheter. The analysis of 
quantitative data was made through descriptive and inferential statistical analysis. 
It was concluded that the professional profile of the ICU is mainly composed of 
female nursing professionals and male professionals in the medical category. In 
addition, most of the professionals are from the nursing staff, working in the night 
shift, know the measures to prevent bloodstream infections and also hand 
hygiene. Most reported having knowledge about bundle principles and in general, 
feel motivated by health service management. 

 
Keywords: Infection prevention. Care unit. central venous catheter. 
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TÍTULO: Alterações mastigatórias autorreferidas por idosos e sua relação com a 

saúde bucal 

Resumo 

Introdução: O processo de envelhecimento traz consigo mudanças nas 
estruturas do sistema estomatognático que podem gerar prejuízos para funções 
como a mastigação, e consequentemente interferir no estado nutricional e na 
qualidade de vida do idoso. Objetivo: Verificar as alterações mastigatórias 
autorreferidas por idosos da comunidade relacionando-as à saúde bucal. 
Métodos: Trata-se de um estudo não randomizado e seccional. Participaram do 
estudo 196 idosos, de ambos os sexos, com idades igual ou superior a 60 anos. 
Os dados foram coletados através da aplicação do questionário de 
Rastreamento de alterações mastigatórias em idosos (RAMI), e do Geriatric Oral 
Health Assessment Index (GOHAI). Realizou-se análise estatística descritiva e 
analítica, utilizando Qui-quadrado, tendência linear e correlação de Spearman. 
Foi considerado nível de significância de 0,05 (95%). Resultados: A maioria dos 
participantes da pesquisa são do sexo feminino (85,2%). A média das idades 
corresponde a 68,95 (±5,95). A amostra foi dicotomizada pela mediana: < 6 e ≥ 
6, na qual 112 (57,1%) apresentaram-se acima da mediana, indicando que a 
maioria dos idosos do estudo referem maior presença de sinais e sintomas de 
alterações mastigatórias. Houve correlação negativa e moderada (rho= -0,681; 
p< 0,001) entre a pontuação final do GOHAI e RAMI. Conclusões: As alterações 
mastigatórias são recorrentes na população estudada e quanto pior a condição 
bucal maior a presença de alterações mastigatórias. 
 
Palavras-chave: Mastigação. Sistema Estomatognático. Envelhecimento. Saúde 

Bucal. 

TITLE: Self-reported masticatory disorders in older people and it’s relation to oral 

health. 

Abstract 

Introduction: The aging process carries changes in the stomatognathic system 
structures that can bring prejudice for functions like mastication, and therefore 
interfere in the nutritional state and quality of life in elderly. Objective: To verify 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1148 

 

self-reported masticatory disorders in community-dwelling elderly, relating them 
to oral health. Method: This is a non-randomized, sectional study. 196 elderly 
men and women aged 60 years and over participated in this study. Data were 
collected through a self-reported questionnaire screening for mastication 
disorders in older people (RAMI) and the Geriatric Oral Health Assessment Index 
(GOHAI). Descriptive and analytical statistical analysis was performed using Chi-
square, linear trend and Spearman correlation. It was considered a significance 
level of 0,05 (95%). Results: The majority of the participants of this study were 
female (85,2%). The age average were 68,95 (±5,95). The sample was 
dichotomized by the median: < 6 e ≥ 6, in which 112 (57,1%) presented above 
the median, indicating that most of the elderly of the study refers greater presence 
of signs and symptoms of masticatory disorders. There was a negative and 
moderate correlation (rho= -0,681; p< 0,001) between GOHAI’s and RAMI’s final 
score. Conclusions: Masticatory disorders are recurrent in the studied population 
and the worse the oral condition is, the greater the presence of masticatory 
disorders. 
 
Keywords: Mastication. Stomatognathic System. Aging. Oral Health. 
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TÍTULO: UTILIZAÇÃO DA LACTOPEROXIDASE NA DETECÇÃO DE MASTITE 

SUBCLÍNICA 

Resumo 

A mastite subclínica alterar a concentração da Contagem de Células CCS e 
também provoca aumento da atividade enzimática, podendo afetar o rendimento 
e a qualidade dos produtos lácteos. Com isso, buscou-se quantificar a atividade 
da lactoperoxidase e correlacioná-la com a contagem de células somáticas 
(CCS). Foram coletadas 50 amostras de leite de vacas sendo amostras oriundas 
de animais da raça Jersey, 08 amostras de animais Gir e 08 de guzerá realizada 
através da ordenha mecânica, duas vezes ao dia, com intervalos de doze horas, 
às 4:00 e 16:00. As amostras foram submetidas às análises de células somáticas 
e determinação quantitativa da lactoperoxidase. Os resultados com o uso dos 
parâmetros estimados pelo modelo utilizado alcançaram uma qualidade de 
ajuste de coeficiente de 0,96, ou seja, 96%; o modelo proposto com os dados 
experimentais de Contagem de Células Somáticas (CCS), o ajuste de coeficiente 
foi de 0,97. A atividade da lactoperoxidase foi eficiente na detecção de mastite é 
um indicativo da saúde da glândula mamária. 
 
Palavras-chave: Saúde de glândula mamaria, Contagem de células somáticas 

TITLE: USE OF LACTOPEROXIDASE IN SUBCLINICAL MASTITE DETECTION 

Abstract 

 

Subclinical mastitis changes the concentration of CCS Cell Count and also 
causes increased enzymatic activity, which may affect the yield and quality of 
dairy products. Thus, we sought to quantify lactoperoxidase activity and correlate 
it with somatic cell count (SCC). Fifty samples of cows' milk were collected from 
Jersey animals, 08 samples from Gir animals and 08 from Guzerá performed by 
mechanical milking, twice a day, at twelve hours, at 4:00 and 16: 00 The samples 
were submitted to somatic cell analysis and quantitative determination of 
lactoperoxidase. The results using the parameters estimated by the model used 
reached a quality of coefficient adjustment of 0.96, ie 96%; In the model proposed 
with the experimental data of Somatic Cell Count (SCC), the coefficient 
adjustment was 0.97. Lactoperoxidase activity was efficient in detecting mastitis 
is indicative of mammary gland health. 
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Keywords: Breast Gland Health, Somatic Cell Count 
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TÍTULO: Perfil lipídico e marcadores de inflamação em pacientes com 

insuficiência cardíaca 

Resumo 

 

Alterações nas concentrações de lipídeos e de biomarcadores de inflamação tem 
sido associadas à insuficiênciacardíaca (IC). O presente estudo tem como 
objetivo avaliar o perfil lipídico e de inflamação em indivíduos com IC. Esse é um 
estudo do tipo descritivo transversal que avaliou 80 indivíduos adultos e idosos, 
de ambos os sexos, com diagnóstico de IC. Foram realizados exames 
laboratoriais de avaliação das concentrações plasmáticas do perfil lipídico, 
considerando os valores de LDL-c, HDL-c, triglicerídeos, colesterol total e não-
HDL-c e do perfil inflamatório pelos valores de albumina, proteína c reativa 
ultrassensível (PCR-us), gama aminotransferase (GGT). Não foram identificadas 
diferença nas concentrações do perfil inflamatório entre os grupos com IC 
isquêmica e não isquêmica . Os resultados obtidos nesse estudo indicaram uma 
menor concentração de colesterol total 154,22 (56,02) mg/dL, HDL-c 34,75 
(8,45) mg/dL, LDL-c 84,85 (40,80) mg/dL e não-HDL- 119,47(54,35) mg/dL no 
grupo de IC de origem isquêmica. Nesse sentido, faz-se necessário maior 
investigação dos biomarcadores do perfil lipídico e inflamatório em pacientes 
com IC, objetivando direcionar condutas clínico-nutricionais para essa 
população. 

 
 
Palavras-chave: : Insuficiência cardíaca. Perfil lipídico. Inflamação. IC isquêmica. 

I 

TITLE: LIPID AND INFLAMMATORY PROFILE OF INDIVIDUALS WITH HEART 

FAILURE 

Abstract 
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Changes in lipid and biomarker concentrations of inflammation have been 
associated with heart failure (HF). The present study aims to evaluate the lipid 
and inflammation profile in individuals with HF. This is a cross-sectional 
descriptive study that evaluated 80 adult and elderly individuals of both sexes 
with a diagnosis of HF. Laboratory tests were performed to evaluate the plasma 
concentrations of the lipid profile, considering the values of LDL-c, HDL-c, 
triglycerides, total and non-HDL-c cholesterol and the inflammatory profile by the 
values of albumin, ultrasensitive reactive protein c (CRP). -us), gamma 
aminotransferase (GGT). No differences in inflammatory profile concentrations 
were identified between the ischemic and nonischemic HF groups. The results 
obtained in this study indicated a lower total cholesterol concentration 154.22 
(56.02) mg / dL, HDL-c 34.75 (8.45) mg / dL, LDL-c 84.85 (40.80) mg / dL and 
non-HDL-119.47 (54.35) mg / dL in the ischemic HF group. In this sense, further 
investigation of the lipid and inflammatory biomarkers in HF patients is needed, 
aiming to direct clinical and nutritional behaviors for this population. 

 
 
Keywords: Heart failure. Lipid profile. Inflammation. Ischemic HF. Nonischemic H 
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TÍTULO: FORMULAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE BISCOITO COM FARINHA 

DA TORTA DA SEMENTE DE FAVELEIRA. 

Resumo 

 

Este estudo avaliou microbiologicamente e sensorialmente biscoitos com 
substituição parcial da farinha de trigo pela farinha da torta da semente de 
faveleira. Foram produzidas três formulações de biscoitos, sendo uma 
formulação padrão (A), uma com 25% de substituição da farinha de trigo pela 
farinha da torta da semente de faveleira (B) e outra com 50% de substituição (C). 
Os resultados obtidos foram satisfatórios tanto nas análises microbiológicas para 
Coliformes a 45º, E. coli, Estafilococus coagulase positiva, Bacilus cereus, 
Bolores e Leveduras, quanto nos índices de aceitabilidade, nos testes de atitude 
e nos testes JAR das análises sensoriais. Ao final do estudo concluiu-se que a 
utilização de farinha da torta da semente de faveleira em substituição parcial à 
farinha de trigo na elaboração de biscoitos é viável do ponto de vista 
microbiológico e sensorial. 

 
 
Palavras-chave: Oleaginosa, análise sensorial, análise microbiológica, resíduo. 

TITLE: FORMULATION AND CHARACTERIZATION OF THE BISCUIT WITH 

THE FAVELEIRA SEED PIE FLOUR 

Abstract 

 

This study evaluated microbiologically and sensorially biscuits with partial 
replacement of wheat flour by slum seed pie flour. Three biscuit formulations were 
produced, one standard formulation (A), one with 25% substitution of wheat flour 
for slum seed cake flour (B) and another with 50% substitution (C). The results 
obtained were satisfactory in the microbiological analysis for 45º Coliform, E. coli, 
positive coagulase Staphylococcus, Bacilus cereus, Molds and Yeasts, as well 
as in the acceptability indices, the attitude tests and the JAR tests of the sensorial 
analyzes. At the end of the study, it was concluded that the use of slum seed 
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cake flour as a partial substitute for wheat flour in the preparation of cookies is 
viable from a microbiological and sensory point of view. 

 
 
Keywords: Oilseed, sensory analysis, microbiological analysis, residue. 
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TÍTULO: Período crítico do desenvolvimento cortical pós-natal em roedores de 

modelo de autismo 

Resumo 

O córtex cerebral, mais especificamente o neocórtex, pode ser dividido em 6 
camadas principais, as quais recebem aferências e emitem eferências para 
locais distintos do Sistema Nervoso. Ao longo destas camadas existe uma 
distribuição específica de neurônios excitatórios e inibitórios, que influencia 
diretamente na organização dos mapas topográficos. O desenvolvimento dessas 
camadas sofre influência principalmente em uma época pós-natal chamada de 
período crítico, na qual o desenvolvimento do sistema nervoso está altamente 
suscetível à plasticidade induzida por estímulos sensoriais do ambiente. Sugere-
se que indivíduos com o Transtorno do Espectro Autista têm sua sintomatologia 
relacionada ao comprometimento do balanço entre as conexões inibitórias e 
excitatórias na fase inicial da vida. Desta forma, este estudo tem como objetivo 
descrever se também as conexões córtico-corticais e tálamo-corticais de animais 
modelo de Autismo induzido por Ácido Valpróico (VPA) estão alteradas, 
influenciando o desenvolvimento das camadas corticais. Nossas observações 
iniciais demonstram projeções de diversas camadas e áreas corticais para os 
córtices somatossensorial e auditivo primário no dia pós-natal 0, P0.5, tais como 
da região frontal, motora, ínsula e córtex somatossensorial. Entretanto, são 
necessárias mais análises para determinar se estas conexões influenciam na 
desorganização dos mapas topográficos e no balanço excitatório e inibitório, 
como sugerido para esses casos 
 
Palavras-chave: Autismo, período crítico, conexões, neocórtex 

TITLE: Critical Period of Postnatal Cortical Development in Rodents of Autism 

Model 

Abstract 

 

The cerebral cortex, more specifically the neocortex, can be divided in 6 main 
layers, which receive afferences and project efferences to distinct regions of the 
nervous system. Along these layers, there is a specific distribution of excitatory 
and inhibitory neurons, which directly influences the organization of topographic 
maps. The development of these layers is mainly influenced by a postnatal period 
called critical period. During critical period, the development of the nervous 
system is highly susceptible to the plasticity induced by sensory stimuli from the 
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environment. Considering that individuals presenting the Autistic Spectrum 
Disorder have their symptomatology related to impaired balance between 
inhibitory and excitatory connections, this study aims to describe whether the 
corticocortical and thalamocortical connections are altered in rat models of autism 
induced by Valproic Acid (VPA), influencing the development of sensorial cortical 
layers. Our initial observations demonstrate projections from different layers and 
cortical areas to the somatosensory and primary auditory cortex in postnatal day 
0 (P0.5), such as the frontal region, motor cortex, insula and somatosensory 
cortex. However, further analyses are needed to determine if these connections 
influence the organization of topographic maps and the excitatory and inhibitory 
balance, as suggested the critical period in autistic individuals. 

 
 
Keywords: Autism, critical period, connections, neocortex 
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TÍTULO: Desenvolvimento de habilidades fonológicas e de memória de curto 

prazo verbal em pré-escolares com desenvolvimento típico nascidos no Rio 

Grande do Norte 

Resumo 

Introdução: No processo de aquisição da linguagem, pode-se observar a 
correlação da fonologia e memória de curto prazo (MCP) fonológica. Em crianças 
que apresentam dificuldades nesta aquisição, foi visto que esta relação ocorre 
de maneira positiva. Porém, não existem estudos que evidenciem esse resultado 
em pré-escolares de grupo controle nascidos no Nordeste. Objetivos: 
Caracterizar e correlacionar o desempenho da fonologia e de MCP fonológica 
em pré-escolares do Nordeste. Metodologia: Estudo transversal com aprovação 
do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CAAE 87485518.0.0000.5292). 
Amostra composta por 42 pré-escolares com idade entre 4 e 6 anos de ambos 
os sexos. A coleta ocorreu por meio do protocolo de nomeação da fonologia do 
ABFW e do teste de repetição de não palavras para avaliar a MCP fonológica. 
Para análise dos dados foram considerados o índice de Porcentagem de 
Consoantes Corretas Revisado (PCC-R) e as porcentagens geral e por extensão 
da não palavra do protocolo de MCP verbal. Resultados: As crianças 
apresentaram alta inteligibilidade de fala, como também alto desempenho na 
MCP fonológica. Conclusão: A caracterização dos parâmetros analisados 
indicou inteligibilidade alta dos sujeitos, bem como o desempenho geral na MCP 
fonológica foi adequado. A correlação positiva entre PCC-R e MCP geral indica 
que com o aumento em uma das medidas está associado ao aumento na outra. 

 
Palavras-chave: Fonologia. Memória de curto prazo fonológica. Pré-escolares. 

TITLE: Development of phonological skills and short-term memory in typically 

developing preschoolers borned in Rio Grande do Norte 

Abstract 

 

Introduction: In the process of language acquisition, the correlation between 
phonology and phonological short-term memory (STM) can be observed. In 
children who have difficulties in this acquisition, it was seen that this relationship 
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occurs positively. However, there are no studies that evidence this result in 
control group preschoolers born in the Northeast. Objectives: To characterize 
and correlate the performance of phonology and phonological STM in preschool 
children in the Northeast. Methodology: Cross-sectional study approved by the 
Research Ethics Committee of the Onofre Lopes University Hospital of the 
Federal University of Rio Grande do Norte (CAAE 87485518.0.0000.5292). 
Sample consisting of 42 preschoolers aged 4 to 6 years of both sexes. The 
collection took place through the ABFW phonology naming protocol and the non-
word repetition test to evaluate phonological MCP. For data analysis, the Revised 
Correct Consonant Percentage Index (PCC-R) and the overall and non-word 
extension of the verbal STM protocol were considered. Results: Children 
presented high speech intelligibility, as well as high performance in phonological 
STM. Conclusion: The characterization of the analyzed parameters indicated 
high intelligibility of the subjects, as well as the overall performance in Short-term 
phonological memory was adequate. The positive correlation between PCC-R 
and general STM indicates that with the increase in one measure is associated 
with the increase in the other. 

 
 
Keywords: Phonological. Short-term phonological memory. Preschools. 
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TÍTULO: A MIGRAÇÃO EM BUSCA DO PRIMEIRO EMPREGO DOS JOVENS 

ENFERMEIROS EGRESSOS DA GRADUAÇÃO E DAS RESIDÊNCIAS 

Resumo 

A presença de pessoal qualificado na assistência em saúde é fator chave para o 
estabelecimento de um processo de trabalho que possa atender efetivamente as 
demandas de sua população, entretanto, percebe-se distribuição desigual da 
força de trabalho atribuída a vários fatores, dentre eles como esses profissionais 
são formados e a migração para outras regiões ou países, o que pode gerar 
falhas na oferta de cuidados da rede devido à concentração desses recursos 
humanos. Este plano de trabalho realizou duas fases de abordagem dos dados, 
sendo a primeira uma revisão integrativa da literatura, com o objetivo específico 
de identificar fatores presentes no processo de formação que favorecessem a 
intenção e o processo de migrar para outra região ou país. A segunda fase foi 
uma pesquisa descritiva realizada com dados secundários contendo registros de 
vínculos profissionais da equipe de enfermagem, a partir da base de dados do 
Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (CAGED), conforme instrumento 
prévio, buscando a respeito da categoria profissional de interesse, tipo de vínculo 
e faixa etária, numa série histórica de 14 anos, cujos resultados foram 
comparados com as tendências evidenciadas pela literatura. A partir desses 
estudos, percebeu-se uma alteração no padrão de inserção ocupacional, tanto 
pela exigência de maior tempo de formação desses profissionais, quanto a 
perspectiva destes em busca de migrar para outros locais em busca de melhores 
condições de emprego. 
 
Palavras-chave: Enfermagem; Mercado de trabalho; Recursos humanos; 

Emprego 

TITLE: MIGRATION IN SEARCH OF THE FIRST JOB OF YOUTH NURSES 

FROM GRADUATION AND RESIDENCE 

Abstract 

The presence of qualified personnel in health care is a key factor for the 
establishment of a work process that can effectively meet the demands of its 
population. However, there is an unequal distribution of the workforce attributed 
to several factors, among them: issues in their training and the occurrence of 
migratory process, which can lead to failures in the provision of the health care 
due to the concentration of these human resources. This work plan carried out 
two phases of data approach, the first being an integrative literature review, with 
the specific objective of identifying factors present in training process that favored 
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the intention and the process of migrating to another region or country. The 
second phase was a descriptive research carried out with secondary data 
containing professional records of the nursing staff from the database of the 
General Register of Employment and Unemployment (CAGED), according to 
previous instrument. Searching about the professional category of interest, type 
of register and age group, in a historical series of 14 years, whose results were 
compared with the trends evidenced in the literature. From these studies, it was 
noticed a change in the occupational insertion pattern, both due to the 
requirement of longer time training of these professionals, as well as their 
perspective of migrating to other places in search of better employment 
conditions. 
 
Keywords: Nursing; Job market; Workforce; Employment 
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TÍTULO: ÚLCERAS VENOSAS: CARACTERIZAÇÃO E TRATAMENTO DE 

PESSOAS ATENDIDAS EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

Resumo 

Trata-se de estudo quantitativo, descritivo e prospectivo, desenvolvido em salas 
de curativos de cinco unidades básicas de saúde entre os meses de janeiro a 
março de 2019. A população foi composta por todas as pessoas atendidas nas 
referidas unidade e que fossem acometidas por úlceras venosas e que 
concordaram em participar do estudo mediante a assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido No período do estudo foram atendidos 41 
pacientes com feridas crônicas, desses 25 (61%) apresentavam úlcera venosa. 
Os dados sociodemográficos, a maior parte dos pacientes era do sexo feminino 
(60,0%), com média das idades de 65,7 anos, idade mínima de 41 e máxima de 
79, possuía ensino fundamental (56,0%), raça parda (56,0%), religião católica 
(64,0%), estado civil casado (40,0%) e com renda familiar de 1 a 3 salários 
mínimo (88,0%). Com relação as características das úlceras, observou-se que o 
tecido subcutâneo era o mais comprometido (85,7%). A maioria das pessoas 
relataram dor na ferida (69,1%),seja de intensidade leve (16,7%), moderada 
(16,7%) ou intensa (35,7%), a cor predominante do leito da ferida era rósea 
(90,5%) e amarela (85,7%). A úlcera venosa é uma lesão de difícil cicatrização, 
e por isso se torna um desafio para a saúde pública. O conhecimento 
sociodemográfico, clínico e psicossocial do paciente é fundamental para a 
prática da assistência ao portador da úlcera crônica. 

 
Palavras-chave: Úlceras venosas - assistência - ferida crônica- enfermagem 

TITLE: VENOUS ULCERS: CHARACTERIZATION AND TREATMENT OF 

PEOPLE CARED IN A BASIC HEALTH UNIT 

Abstract 

 

This is a quantitative, descriptive and prospective study, developed in dressing 
rooms of five basic health units between January and March 2019. The 
population consisted of all the people treated at the referred unit and who were 
affected by ulcers. venous patients who agreed to participate in the study by 
signing the Informed Consent Form. During the study period, 41 patients with 
chronic wounds were treated, of which 25 (61%) had venous ulcers. 
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Sociodemographic data, most patients were female (60.0%), with a mean age of 
65.7 years, minimum age 41 and maximum 79, had elementary school (56.0%), 
race mixed race (56.0%), Catholic religion (64.0%), married marital status 
(40.0%) and family income of 1 to 3 minimum wages (88.0%). Regarding the 
characteristics of ulcers, it was observed that subcutaneous tissue was the most 
affected (85.7%). Most people reported wound pain (69.1%), either mild (16.7%), 
moderate (16.7%) or severe (35.7%), the predominant color of the wound bed 
was pink (90.5%) and yellow (85.7%). Venous ulcer is a difficult-to-heal lesion 
and therefore becomes a public health challenge. The sociodemographic, clinical 
and psychosocial knowledge of the patient is fundamental for the practice of 
assistance to the chronic ulcer carrier. 

 
 
Keywords: Venous ulcers - assistance - chronic wound - nursing 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA AÇÃO ANTIOXIDANTE DE EXTRATOS RICOS EM 

POLISSACARÍDEOS OBTIDOS DE FUNGOS BASIDIOMICETOS 

Resumo 

 

INTRODUÇÃO: Macrofungos são recursos biológicos inexplorados e que 
apresentam diversos compostos bioativos. OBJETIVOS: Determinar a melhor 
extração, avaliar a composição dos extratos e suas bioatividades. 
METODOLOGIA: O macrofungo Calvatia bicolor foi coletado na cidade de 
Natal/RN, Brasil, e identificado pelo Prof. Dr. Iuri G. Baseia. Após seco, foi 
utilizado etanol 95% para delipidar o pó. 10g do pó delipidado foram misturadas 
a diferentes volumes de NaCl 0,25M, gerando as amostras 1V, 3V e 5V. Cada 
uma das amostras foram submetidas a sonicação (~40°C, 30 min) e digestão 
proteolítica (NaCl 0,25 M, pH 8) com proteases alcalinas (60 ºC, 18 h). As três 
amostras foram avaliadas quantos aos rendimentos, composições químicas e 
submetidas a testes de bioatividade. RESULTADOS: Os extratos apresentaram 
rendimentos entre 258 e 431mg e a amostra 1V apresentou melhor rendimento. 
Os extratos apresentaram de 43 a 51% de açúcares, 0% de proteínas e de 0,4 
a 0,5% de compostos fenólicos. 1V obteve o maior teor de açúcar. No teste de 
Capacidade Antioxidante Total, as amostras não apresentaram atividade. Já no 
de Atividade Quelante de Íons de Ferro, todas apresentaram excelente atividade 
(entre 3,1 e 88,8%). CONCLUSÕES: A melhor extração é com 1V de NaCl 
0,25M, por gerar os maiores rendimentos de extrato bruto e solúvel, além de 
apresentar boas características bioativas. 

 
 
Palavras-chave: bioatividade; fungo; calvatia 

TITLE: EVALUATION OF ANTIOXIDATING ACTION OF RICH EXTRACTS IN 

POLYESACARIDES OBTAINED FROM BASIDIOMIC FUNGES 

Abstract 

INTRODUCTION: Macrofungi are unexplored biological resources that have 
several bioactive compounds. OBJECTIVES: To determine the best extraction, 
to evaluate the composition of the extracts and their bioactivities. 
METHODOLOGY: Calvatia bicolor macrofungus was collected in the city of Natal 
/ RN, Brazil, and identified by Prof. Dr. Iuri G. Base. After drying, 95% ethanol 
was used to delipidate the powder. 10g of the delipidated powder was mixed at 
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different volumes of 0.25M NaCl, generating samples 1V, 3V and 5V. Each 
sample was subjected to sonication (~ 40 ° C, 30 min) and proteolytic digestion 
(0.25 M NaCl, pH 8) with alkaline proteases (60 ° C, 18 h). The three samples 
were evaluated for yields, chemical compositions and submitted to bioactivity 
tests. RESULTS: The extracts presented yields between 258 and 431mg and the 
1V sample presented better yield. The extracts showed from 43 to 51% of sugars, 
0% of proteins and from 0.4 to 0.5% of phenolic compounds. 1V obtained the 
highest sugar content. In the Total Antioxidant Capacity test, the samples showed 
no activity. Already in the Chelating Activity of Iron Ions, all presented excellent 
activity (between 3.1 and 88.8%). CONCLUSIONS: The best extraction is with 
1V of 0.25M NaCl, as it generates the highest yields of crude and soluble extract, 
besides presenting good bioactive characteristics. 
 
Keywords: bioactivity; fungus; calvatia 
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TÍTULO: DIVERSIDADE DE FUNGOS DA FAMÍLIA PHALLACEAE NO BIOMA 

MATA ATLÂNTICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

Os fungos da família Phallaceae são conhecidos popularmente como 
“stinkhorns” e estão agrupados na ordem Phallales dentro de uma das duas sub-
classes de fungos gasteroides, Phallomycetidae. Se caracterizam pelos 
basidiomas epígeos, unipileados de gleba mucilaginosa que dispersa por 
mecanismos adesivos, atraindo pequenos artrópodes os quais são os principais 
agentes dispersores. Esta família é considerada cosmopolita, tendo sido relatada 
principalmente para as regiões tropicais e subtropicais. O estado do Rio Grande 
do Norte possui áreas ainda não inventariadas, o que justifica a necessidade de 
mais estudos com a finalidade de investigar a diversidade de espécies 
ocorrentes nas áreas de mata atlântica. Desta forma, esse trabalho buscou 
ampliar o conhecimento a respeito da família para áreas de Mata Atlântica do 
Rio Grande do Norte. Foram analisados no Laboratório de Biologia de Fungos 
espécimes coletados no Parque Estadual Dunas de Natal (PEDN), Mata dos 
Saguis e João Câmara no estado do Rio Grande do Norte (RN). Foram 
morfologicamente analisados com auxílio de lupa e microscópios, 11 basidiomas 
pertencentes a 8 exsicatas. Como resultados foram identificadas duas espécies, 
sendo um novo registro para a região Nordeste: Itajahya galericulata Möller. 
 
Palavras-chave: Basidiomycota. Gasteromycetes. Phallales. Taxonomia. 

TITLE: PHALLACEAE FAMILY DIVERSITY IN THE ATLANTIC FOREST BIOME 

IN THE STATE OF RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

The fungi of the family Phallaceae are popularly known as "stinkhorns" and are 
grouped in the order Phallales within one of two sub-classes of gasteroid fungi, 
Phallomycetidae. They are characterized by unipilated epigeal basidiomas of 
mucilaginous area that disperses by adhesive mechanisms, attracting small 
arthropods which are the main dispersing agents. This family is considered 
cosmopolitan and has been reported mainly for the tropical and subtropical 
regions. The state of Rio Grande do Norte has areas not yet inventoried, which 
justifies the need for further studies in order to investigate the diversity of species 
occurring in the Atlantic Forest areas. Thus, this work sought to expand the 
knowledge about the family to areas of the Atlantic Forest of Rio Grande do Norte. 
Specimens collected from the Dunes Natal State Park (PEDN), Mata dos Saguis 
and João Câmara in the state of Rio Grande do Norte (RN) were analyzed at the 
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Fungus Biology Laboratory. Eleven basidiomas belonging to 8 exsiccates were 
morphologically analyzed using a magnifying glass and microscopes. As results 
were identified two species, being a new record for the Northeast: Itajahya 
galericulata Möller. 
 
Keywords: Basidiomycota. Gasteromycetes. Phallales. Taxonomy. 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DAS FERIDAS CRÔNICAS DE PESSOAS 

ATENDIDAS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

Resumo 

Ferida é qualquer lesão que provoque a descontinuidade do tecido corpóreo, 
impedindo suas funções básicas, podendo ser intencional (cirúrgica) ou 
acidental. Após a ruptura da pele, fenômenos bioquímicos são estimulados com 
o objetivo de reconstituir sua a integridade. Esta pesquisa teve por objetivo 
caracterizar as feridas crônicas de pessoas atendidas em unidade básica de 
saúde. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo e prospectivo. O estudo foi 
realizado em salas de curativos de cinco Unidade Básica de Saúde. A população 
constou de 41 pacientes com feridas crônicas que realizavam os curativos nas 
referidas unidades. Para a coleta de dados, foi utilizado um instrumento 
elaborado e pré-testado em um grupo de pesquisa da UFRN. Na análise dos 
dados foram utilizados os programas Microsoft Excel 2016 e o SPSS 20.0. Dos 
41 pacientes avaliados, observou-se a presença de 71 feridas crônicas. A maior 
parte dos pacientes era do sexo masculino (53,6%), com uma média das idades 
de 64,4 anos, idade mínima de 41 anos e máxima de 82 anos. Com relação aos 
tipos de feridas, observou-se que as úlceras venosas (60,9%) eram prevalentes. 
A maioria das feridas (75,6%) tinha comprometimento tecidual subcutâneo, com 
leitos na coloração rósea e amarelada (82,9%), com volume do exsudato 
pequeno/moderado (73,1%), de aspecto seroso (80%) e presença de dor 
(56,0%). As bordas apresentavam-se aderidas (100%) e epitelizadas (58,5%), 
com área perilesional hiperpigmentada (51,2%) e descamada (34,1%). 
 
Palavras-chave: Caracterização; Feridas; Úlcera; Enfermagem. 

TITLE: CHARACTERIZATION OF CHRONIC WOUNDS OF PEOPLE CARED IN 

PRIMARY HEALTH UNITS 

Abstract 

Wound is any injury that causes the discontinuity of body tissue, impeding its 
basic functions and can be intentional (surgical) or accidental. After the rupture 
of the skin, biochemical phenomena are stimulated in order to reconstitute its 
integrity. This research aimed to characterize the chronic wounds of people 
treated at a basic health unit. This is a quantitative, descriptive and prospective 
study. The study was conducted in dressing rooms of five Basic Health Units. The 
population consisted of 41 patients with chronic wounds who performed 
dressings in the referred units. For data collection, an instrument designed and 
pretested in a group from UFRN was used. For data analysis, Microsoft Excel 
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2016 and SPSS 20.0 were used. Of the 41 patients evaluated, 71 chronic wounds 
were present. Most patients were male (53.6%), with a mean age of 64.4 years, 
a minimum age of 41 years and a maximum of 82 years. Regarding the types of 
wounds, it was observed that venous ulcers (60.9%) were prevalent. Most 
wounds (75.6%) had subcutaneous tissue involvement, with pink and yellowish-
colored beds (82.9%), with small / moderate exudate volume (73.1%), serous-
looking (80%). and presence of pain (56.0%). The borders were adhered (100%) 
and epithelized (58.5%), with hyperpigmented perilesional area (51.2%) and 
peeling (34.1%). 
 
Keywords: Characterization; Wounds; Ulcer; Nursing. 
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TÍTULO: Teor de taninos da espécie Jurema-preta (Mimosa tenuiflora) em 

função da idade da planta em plantio comercial 

Resumo 

No Brasil, 62% das áreas susceptíveis à desertificação estão localizadas em 
zonas ocupadas por caatinga, sendo que muitas já encontram-se alteradas. 
Essa situação ocorre em função da retirada irregular da vegetação, tanto para 
suprimento de lenha, como a retirada inadequada das cascas das árvores para 
o curtimento de peles. O objetivo deste trabalho é obter informações científicas 
suficientes, ao longo dos anos, que identifiquem a melhor idade de coleta da 
casca de jurema-preta, em um plantio comercial, visando a maior concentração 
de teor de taninos condensados. Foram determinados o teor de sólidos totais 
(TST), índice de Stiasny e o teor de taninos condensados (TTC). Os resultados 
mostraram que os valores de TST, índice de Stiasny e TTC diferiram 
estatisticamente entre os anos analisados, em função da idade da planta. Na 
variável teor de sólidos totais, que demonstra a quantidade de extrativos totais 
presentes na amostra analisada, foi de 26,41, 27,60%, e 16,22. Os dados 
relacionados ao índice de Stiasny apresentou porcentagem de 82,51%, 74,82% 
e 84,09. As amostras coletadas apresentaram TTC de, respectivamente, 
22,04%, 20,65% e 16,14%. A espécie jurema-preta apresenta potencial para 
produção de extratos tânicos, indivíduos com 6 anos de idade apresentaram teor 
de sólidos totais e teor de taninos condensados diferente dos demais anos 
analisados. Sendo necessário realizar mais estudos ao longo dos para verificar 
o teor de taninos presentes na casca da Jurema preta. 
 
Palavras-chave: Taninos vegetais, semiárido, espécie nativa. 

TITLE: Content of tannins of the species Jurema-preta (Mimosa tenuiflora) 

according to plant age in commercial planting 

Abstract 

In Brazil, 62% of the areas susceptible to desertification are located in areas 
occupied by the caatinga, and many already are changed (MMA, 2016). This 
situation occurs due to the irregular withdrawal of vegetation, both for wood 
supply, as the improper withdrawal of the bark of trees to the tanning of skins. 
The aim of this work is to obtain sufficient scientific information, over the years, 
identifying the best age of collects the bark of Mimosa in a commercial planting, 
aiming at the greatest concentration of condensed tannins content. The materials 
collected have been dried in the air, ground and classified.  Then determined the 
content of total solids (TST), Stiasny index and condensed tannins (TTC). The 
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results showed that the values of TST, Stiasny index and TTC differed statistically 
between the years analyzed, depending on the age of the plant. In the total solids 
content, which shows the total amount of extractives present in the sample 
analyzed was 26.41, 27.60%, 16.22. The index-related data presented 82.51% 
percentage Stiasny, 74.82 percent and 84.09. The samples collected showed 
TTC of 22.04% respectively, 20.65% to 16.14%. The species Mimosa offers 
potential for the production of extracts during flu, 6-year-old individuals showed 
total solids and condensed tannins content different from otheryears analyzed, 
represented a decrease in these variables as the age of the plant.  
 
Keywords: Vegetable tannins, semiarid, native species. 
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TÍTULO: Características morfométricas e peso-comprimento do peixe 

Gobionellus oceanicus, do complexo estuarino da Lagoa de Guaraira. 

Resumo 

A Familia Gobiidae é uma das maiores entre os peixes, com mais de 200 gêneros 
e 2000 espécies. A espécie Gobionellus oceanicus é distribuída no Atlântico 
ocidental, desde o sul da Virgínia ao longo da costa dos EUA, por todo o Golfo 
do México e Mar do Caribe, e ao longo da costa da América Central e do Sul do 
México até o Rio de Janeiro, Brasil. O objetivo deste trabalho foi verificar a 
proporção sexual, a estrutura de peso, comprimento e a relação peso-
comprimento desta espécie pouco estudada. Foram capturados 66 fêmeas e 50 
machos, na Laguna de Guaraíras, Nízia Floresta, RN. O estudo foi autorizado 
pela licença do SISBIO n° Número: 62377-1. Foram capturados 116 exemplares 
de Gobionellus oceanicus, sendo 50 machos e 66 fêmeas. A proporção sexual 
não diferiu significativamente entre os sexos, sendo observada a proporção de 
1M:1F (χ2= 0,82). Para sexos agrupados a classe mais representativa foi de 14 
– 33 cm, não houve diferença significativa entre o comprimento(cm) e peso (g) 
entre os sexos. A equação originada da relação peso total e comprimento total 
foi Wt=5E-05 Lt2,1383, para sexos agrupados, Wt=0.0001Lt1.9399 para fêmeas 
e Wt= 0.0071Lt2.0572 para machos, apresentando um crescimento alométrico 
negativo (b<3), indicando uma maior incremento no comprimento do que em 
peso. O tipo de crescimento foi semelhante a estudos realizados na região Sul 
do Brasil, porém neste estudo os peixes apresentaram maiores amplitudes 
pesos e comprimento. 
 
Palavras-chave: tipo de crescimento; estuário; estrutura populacional; 

morfometria 

TITLE: Morphometric characteristics and weight-compression of the Peixe 

Gobionellus oceanicus, the estuarine complex of Lagoa de Guaraira. 

Abstract 

The Gobiidae family is one of the largest among fish, with over 200 genus and 
2000 species. The Gobionellus is distributed in the Western Atlantic ocean, from 
southern Virginia along the US coast, Gulf of Mexico, Caribbean Sea, and along 
the Central and South American Coast to Rio de Janeiro, Brazil. The objective of 
this study was to verify the sexual relationship, weight structure, length and 
weight-length relationship of this species. were captured, 66 females and 50 
males in The Guaraíras Lagoon, Nízia Floresta, RN. The research was 
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authorized by SISBIO license number:62377-1. A total of 116 specimens of 
Gobionellus oceanicus were captured, 50 males and 66 females. The sex ratio 
did not differ between sexes, 1M: 1F ratio (χ2 = 0.82). For grouped sex, the most 
representative class of 14 - 33 cm, there is no significant difference between size 
(cm) and weight (g). The equation originated from total and total weight was 
calculated at 5E-05 Lt2,1383, grouped sex, Wt = 0.0001Lt1.9399 for females and 
Wt = 0.0071Lt2.0572 for males, allometric negative growth (b < 3), which adjusts 
to a greater increase in length than in weight. The type of growth was similar to 
that of a study conducted in the region. 

 
Keywords: Type of crescimento; estuary; populative structure; morphometry 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1173 

 

CÓDIGO: SB1307 

AUTOR: EMILIA MARIANA GUEDES DUARTE 

ORIENTADOR: MARIA APARECIDA DIAS 

 

 

TÍTULO: A PRÁTICA DOS ESPORTES DE AVENTURA PARA JOVENS E 

ADULTOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

Resumo 

O presente trabalho tem por finalidade trazer a experiência e os resultados da 
prática dos esportes de aventura de uma forma lúdica, prazerosa e diversa para 
jovens e adultos com deficiência intelectual. Toma-se como base o relato 
descritivo qualitativo das aulas aplicadas que adentram na prática do circuito com 
obstáculos em local fechado, corrida de orientação, muro de escalada, prática 
do slackline. Levando para os alunos uma experiência única e trazendo a sua 
inclusão nas diversas práticas esportivas, explorando as suas capacidades e 
superando desafios. 
 
Palavras-chave: Esportes De Aventura. Deficiência Intelectual. Equilíbrio. 

TITLE: ADVENTURE SPORTS PRACTICE FOR YOUTH AND ADULTS WITH 

INTELLECTUAL DISABILITY. 

Abstract 

The present work aims to bring the experience and results of the practice of 
adventure sports in a playful, pleasant and diverse way for young people and 
adults with intellectual disabilities. It is based on the qualitative descriptive report 
of the applied classes that go into the practice of the circuit with obstacles in 
closed place, orientation race, climbing wall, slackline practice. Bringing students 
a unique experience and bringing their inclusion in various sports, exploring their 
skills and overcoming challenges. 
 
Keywords: Adventure Sports. Intellectual disability. Balance. 
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TÍTULO: Análise do efeito do reteno na toxicidae e neurodegeneração no 

organismo modelo Caenorhabditis elegans 

Resumo 

Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA) são contaminantes ambientais 
que resultam de eventos antropogênicos e não-antropogênicos, como 
queimadas em matas e florestas, e estão associados a uma série de efeitos 
negativos, tais como carcinogênese, mutagênese, destruição do sistema imune 
e defeitos de desenvolvimento. Dentre os HPA, o reteno (7-isopropil-1-metil 
fenantreno) se destaca por sua alta concentração na atmosfera. Já se sabe que 
o reteno induz a produção de espécies reativas de oxigênio (ERO) e de 
superóxido, mas análises de expressão gênica mostraram que ele também 
aumenta a expressão de genes pró-apoptóticos e reduz a expressão de genes 
antioxidantes, efeitos que estão associados com aumento da morte celular por 
necrose e por apoptose em células do pulmão, coração e sistema nervoso. Ainda 
assim, não se sabe muito sobre a participação do reteno no desenvolvimento de 
doenças neurodegenerativas. Tendo em vista que o reteno aumenta o estresse 
oxidativo e que este tem um conhecido papel na patogênese de várias doenças 
neurodegenerativas, o objetivo dessa pesquisa é avaliar o efeito deste HPA na 
neurodegeneração usando o organismo modelo Caenorhabditis elegans. Nós 
avaliamos os efeitos do reteno sobre marcadores biológicos no C. elegans, e os 
resultados obtidos nos mostraram que apesar de o reteno não afetar a taxa de 
eclosão ou o desenvolvimento corporal de C. elegans, o tempo até o estado de 
paralisia nos animais expostos ao reteno foi acelerado. 
 
Palavras-chave: Reteno. C. elegans. Neurodegeneração. Estresse oxidativo. 

TITLE: Analysis of the effect of retene upon neurodegeneration in model 

organism Caenorhabditis elegans. 

Abstract 

Polycyclic Aromatic Hidrocarbons (PAHs) are environmental pollutants 
originating from anthropogenic and non-anthropogenic events, such as woods 
and forests burning, and are often associated with series of negative effects, as 
carcinogenesis, mutagenesis, disruption of the immune system and development 
defects. Among PAHs, retene (7-isopropyl-1-methil phenanthrene) stands out for 
his high concentration in the atmosphere. It’s well known that retene leads to the 
production of reactive oxygen species (ROS) and superoxide. Gene expression 
analyses have shown that retene also increases the expression of pro-apoptotic 
genes and decreases the expression of antioxidant genes, effects that are often 
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associated with the increment of cell death by necrosis and apoptosis in cells of 
lung, heart and nervous system. Even so, there is a lack of information about the 
retene’s participation in the development of neurodegenerative diseases. Since 
retene increases the oxidative stress and has a well known role in the 
pathogenesis of an amount of neurodegenerative diseases, this research aims to 
evaluate the effect of this PAH upon neurodegeneration using the model 
organism Caenorhabditis elegans. We analyzed the effects of retene on 
biological markers in C. elegans, and the obtained results show that although 
retene doesn’t affect the hatching of the eggs or the body size of C. elegans, the 
time until the state of paralysis in the animals exposed to retene was accelerated. 
 
Keywords: Retene. C. elegans. Neurodegeneration. Oxidative stress. 
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TÍTULO: Efeito de variantes genéticas de splicing nos níveis plasmáticos de sFlt1 

na doença hipertensiva da gravidez. 

Resumo 

Em suma, nosso objetivo é comparar os níveis de sFLT1, uma proteína 
antiangiogênica de alta importância durante a gestação, entre grupos genéticos 
com potencial efeito de recomposição alternativa do gene FLT1. Sua importância 
se deve a estar altamente relacionada à fisiopatologia das doenças hipertensivas 
da gravidez (DHG’s), como pré-eclâmpsia, eclâmpsia e síndrome de HELLP. 
Que são doenças caracterizadas pelo aumento da pressão arterial, fadiga, 
produção anormal de urina associada a retenção de líquido, podendo levar a 
óbito da mãe ou do feto ou até de ambos. A expressão desse gene em FLT1 e 
sFLT1 é controlado a partir de uma recomposição do gene principal (FLT1), e 
esta recomposição é determinada por variantes genéticas. E com esse estudo 
esperamos encontrar uma provável associação entre o efeitos das variantes do 
FLT1 e o nível circulante da sua forma solúvel nos casos de DHG’s. 
 
Palavras-chave: Pré-eclâmpsia. Eclâmpsia. Splicing. Gravidez. Angiogênese. 

sFLT1. DHG. 

TITLE: Effect of splicing genetics variants on sFlt1 plasma levels in hypertensive 

pregnancy disease. 

Abstract 

In short, our goal is to compare the levels of sFLT1, an important anti-angiogenic 
protein during pregnancy, between genetic groups with potential alternative 
recomposition effect of the FLT1 gene. Its importance is due to the fact that it is 
highly related to the pathophysiology of hypertensive pregnancy diseases 
(HPDs), such as preeclampsia, eclampsia and HELLP syndrome. These are 
diseases characterized by increased blood pressure, fatigue, abnormal 
production of urine associated with fluid retention, which can lead to death of the 
mother or fetus or even both. The expression of this gene in FLT1 and sFLT1 is 
controlled from a major gene recomposition (FLT1), and this recomposition is 
determined by genetic variants. And with this study we hope to find a probable 
association between the effects of FLT1 variants and the circulating level of their 
soluble form in cases of HPDs. 
 
Keywords: Pre eclampsia. Eclampsia. Splicing. Pregnancy. Angiogenesis. 

sFLT1. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1177 

 

CÓDIGO: SB1314 

AUTOR: MARIA ELITE CAPISTRANO DA CAMARA 

ORIENTADOR: JOSE BARROS DA SILVA 

 

 

TÍTULO: Confecção e operacionalização de secador solar na secagem de 

plantas aromáticas com potencial fitoterápico e alimentício. 

Resumo 

A desidratação é um processo que consiste na eliminação de água de uma 
matéria-prima ou produto alimentício por evaporação, com transferência de calor 
e massa. É necessário fornecimento de calor para evaporar a umidade de 
materiais úmidos e um meio de transporte para remover o vapor de água 
formado na superfície do produto a ser seco. O processo de secagem pode 
envolver três meios de transferência de calor: convecção, condução e radiação. 
O presente projeto tem como objetivo acompanhar a confecção e 
operacionalização de um secador solar, monitorar a secagem solar de ervas 
aromáticas e incorporar as ervas desidratadas na elaboração de requeijão 
cremoso. Foi confeccionado um secador solar na marcenaria da EAJ, tendo em 
vista ser um equipamento simples, de baixo custo e fácil utilização. Ademais, ele 
é recomendado como alternativa para as secagens naturais (ao ar livre) 
beneficiando especialmente pequenos produtores que não podem arcar com os 
altos custos do processo industrial de matérias-primas agropecuárias. O secador 
solar proporciona economia ao produtor e garante um produto final com 
qualidade apropriada para comercialização. 
 
Palavras-chave: Secagem natural, moringa, energia solar, agricultura familiar. 

TITLE: Preparation and operation of a solar dryer in the drying of aromatic plants 

with phytotherapeutic and food potential. 

Abstract 

Dehydration is a process of evaporating water from a raw material or food product 
by evaporation with heat and mass transfer. Heat supply is required to evaporate 
moisture from damp materials and a means of transport to remove water vapor 
formed on the surface of the product to be dried. The drying process may involve 
three heat transfer media: convection, conduction and radiation. This project aims 
to monitor the making and operation of a solar dryer, monitor the solar drying of 
aromatic herbs and incorporate dehydrated herbs in the preparation of creamy 
curd. A solar dryer was made in EAJ joinery, in order to be a simple equipment, 
low cost and easy to use. Moreover, it is recommended as an alternative to 
natural (outdoor) drying especially benefiting small producers who cannot afford 
the high costs of the industrial process of agricultural raw materials. The solar 
dryer provides savings to the producer and guarantees a final product with quality 
suitable for commercialization 
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Keywords: Natural drying, moringa, solar energy, family farming. 
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TÍTULO: IBST e ISSs para o letramento científico e cidadania: uma pesquisa-

ação em contextos formais e não formais com professores de ciências da 

natureza. 

Resumo 

 

Este estudo tem como objetivo identificar as concepções dos professores do 
ensino básico de três cidades do Rio Grande do Norte sobre o que é ciência e 
educação em ciências, além da contribuição do ensino investigativo para a 
educação para a cidadania e suporte de conhecimentos práticos da área de 
ciências da natureza e suas tecnologias, por meio de inovações metodológicas 
atuais do ensino das ciências, que são essenciais para o alcance do letramento 
científico. A formação inicial e continuada foi embasada no ensino investigativo 
IBST e SSIs- (Mc Vaugh, 2010; Laster et al., 2002), avaliada como uma das 
abordagens das tendências atuais para o ensino de ciências. O registro e 
tratamento dos dados foi realizado a partir dos questionários e entrevistas 
semiestruturadas, no início e final da pesquisa, observação participante, 
fazendo-se triangulação dos dados. Os resultados do estudo apontam para a 
necessidade da implementação de estratégias de resolução de problemas e de 
natureza investigativa para o letramento científico de professores e alunos no 
sentido a promover avanços e resultados no estabelecimento de colaboração 
científica para construção de redes de pesquisas em educação acerca da 
formação de professores e pesquisadores, visando à consolidação e 
aprimoramento das pesquisas. 

 
 
Palavras-chave: Educação em ciência; Letramento científico; Ensino 

investigativo. 

TITLE: IBST and ISSs for scientific literacy and Citizenship: an action research in 

formal and non-formal contexts with nature science teachers. 

Abstract 
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This study aims to identify the conceptions of teachers of basic education in three 
cities of Rio Grande do Norte about what science and science education are, 
besides the contribution of investigative teaching to citizenship education and 
support of practical knowledge of the area. of natural sciences and their 
technologies, through current methodological innovations in science teaching, 
which are essential for the achievement of scientific literacy. Initial and continuing 
education was based on IBST and SSIs- investigative teaching (Mc Vaugh, 2010; 
Laster et al., 2002), assessed as one of the current trend approaches to science 
teaching. Data were recorded and processed based on questionnaires and semi-
structured interviews, at the beginning and end of the research, participant 
observation and triangulation of the data. The results of the study point to the 
need to implement problem solving and investigative strategies for the scientific 
literacy of teachers and students in order to promote advances and results in the 
establishment of scientific collaboration for the construction of educational 
research networks about teacher and researcher training, aiming at the 
consolidation and improvement of the research. 

 
 
Keywords: Science education; Scientific literacy; Investigative teaching. 
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TÍTULO: PROTOCOLO OPERACIONAL PADRÃO DE POLISSONOGRAFIA 

Resumo 

A polissonografia é uma técnica que faz o registro gráfico de muitas variáveis 
fisiológicas ao longo do tempo de sono, as quais são essenciais para diagnóstico 
de diversos distúrbios do sono. E este registro pode ser feito tanto no período 
noturno quanto no diurno. Desse modo, para obtenção dos dados fisiológicos de 
forma adequada, é necessária uma operacionalização para execução de 
procedimentos realizados nos experimentos desenvolvidos em laboratórios. 
Para isso, a formalização de procedimentos operacionais padrão para realização 
desse exame permite uma melhor reprodutibilidade de dados coletados e 
nivelamento de pesquisadores e alunos, que poderão ter acesso a esse manual 
padronizado. Sem a devida documentação laboratorial, ficam prejudicadas as 
atividades de treinamento e formação continuada de alunos de diferentes níveis 
e de profissionais de saúde da Universidade. 
 
Palavras-chave: Polissonografia. Distúrbios do sono. Posicionamento de 

eletrodos. 

TITLE: STANDARD POLYSTONOGRAPHY OPERATIONAL PROTOCOL 

Abstract 

Polysomnography is a technique that graphs many physiological variables over 
time, which are essential for the diagnosis of various sleep disorders. And this 
registration can be done both at night and during the day. Thus, to obtain the 
physiological data properly, an operationalization is necessary to perform 
procedures performed in experiments developed in laboratories. For this, the 
formalization of standard operating procedures for this examination allows better 
reproducibility of data collected and leveling of researchers and students, who 
may have access to this standardized manual. Without proper laboratory 
documentation, training and continuing education activities of students at 
different levels and University health professionals are impaired. 
 
Keywords: Polysomnography. Sleep disorders. Electrode positioning. 
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TÍTULO: PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS SOBRE O PROCESSO DE 

IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ALERTA PRECOCE EM UM HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO. 

Resumo 

Objetivo: avaliar, sob a ótica da equipe assistencial do setor, a metodologia de 
implementação do sistema de alerta precoce e identificar os possíveis fatores 
que influenciaram este processo. Método: foram aplicados questionários para 
coleta de dados, demográficos e relacionados à implantação do sistema de alerta 
precoce, dos funcionários do setor em estudo, que haviam sido capacitados 
previamente. Resultados: o sistema de alerta precoce foi considerado fácil de 
aplicar por 90% dos entrevistados. A principal dificuldade relatada para utilizar a 
ferramenta foi a não adesão por parte da equipe médica em relação às condutas 
preconizadas (30%), seguido de falta de material para aferir os sinais vitais 
(13,3%). Dos entrevistados, 66,7% reconhecem que a equipe valorizou a 
implantação do sistema de alerta precoce na unidade, à despeito de um terço 
considerarem que a ferramenta não é útil para o setor. Adequação do 
quantitativo de equipamentos foi o principal argumento para aumentar a adesão 
da equipe (44,8%, n= 26). Conclusão: as principais barreiras que dificultaram a 
implantação do sistema de alerta precoce foram as organizacionais, 
relacionadas à presença de insumos e de liderança local. Novas estratégias 
devem adotadas para melhorar a adesão dos profissionais ao protocolo 
 
Palavras-chave: ciência da melhoria; score de alerta precoce; melhoria da 

qualidade; 

TITLE: PROFESSIONALS'PERCEPTIONS ABOUT THE IMPLANTATION 

PROCESS OF AN EARLY WARNING SCORE SYSTEM AT A UNIVERSITY 

HOSPITAL. 

Abstract 

Objective: To evaluate, under the view of the derpatment health care team, the 
early warning score implementation methodology and identify possible factors 
that influenced the process. Method: a questionnaire was applied to collect 
personal, demographic and implementation related data from the health care 
team, which were previously trained. Results: the early warning score was 
considerated easy to apply by 90% of the interviewed. The main difficulty to use 
the tool was the poor adhesion from the physician's team towards recommended 
conducts (30%), followed by lack of material to check vital signs (13,3%). 66,7% 
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of professionals recognize that the health team appreciated the early warning 
score implantation, but one third doesn't consider the tool useful. The adequacy 
of equipment resources was the main argument to improve health team's 
adhesion (44,8%, n=26) Conclusion: the major barriers found that made difficult 
the implantation of the early warning score were related to organizational 
questions, equipment resources e local leadership. New strategies should be 
adopted to improve professional's adhesion towards the protocol. 
 
Keywords: health improvement; early warning score; quality improvement; 
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TÍTULO: Dinâmica da paisagem de uma Floresta Tropical Sazonalmente Seca 

na Escola agrícola de Jundiaí 

Resumo 

A Escola Agrícola de Jundiaí apresenta em seu território uma Floresta Tropical 
Sazonalmente Seca (FTSS) utilizada pela população local, da qual sua 
preservação é importante para a biota. Assim, para o acompanhamento do uso 
da FTSS, o monitoramento das mudanças ocorrentes na área é fundamental. 
Com isso, o objetivo do presente trabalho foi apresentar e analisar a dinâmica 
de paisagem da remanescente florestal, mediante a integração de técnicas 
combinadas de sensoriamento remoto e sistema de informações geográficas. 
Constatou-se que entre os anos de 1992 e 2003 ocorreu uma diminuição em 
cerca de 16,44% e um leve acréscimo de 7,76% nos 16 anos seguintes, 
demonstrando um balanço negativo de 110,88 ha (8,68%). Nota-se que a maior 
parte da área vegetada é suprimida e substituída pela classe solo exposto, a qual 
em 2019 representa 12,82%, contabilizando um acréscimo de 5,26% em relação 
a 1992. A FTSS predomina em mais de 77%, entretanto, determinadas áreas 
vegetadas vem sofrendo fragmentações ao longo das décadas em decorrência 
da retirada de madeira para suprir a demanda da população residente no 
território pertencente a EAJ ou em povoados adjacentes. 
 
Palavras-chave: Mata Seca, uso e ocupação do solo, sensoriamento remoto. 

TITLE: Landscape dynamics of a seasonally dry tropical forest at Jundiaí 

Agricultural School 

Abstract 

The Jundiaí Agricultural School (JAS) has in its territory a 1,277 ha Seasonally 
Dry Tropical Forest (SDTF) used by the local population, whose preservation is 
important for biota. Thus, to monitor the use of SDTF, monitoring changes in the 
area is essential. Thus, the objective of the present work is to present and analyze 
the landscape dynamics of the forest remnant, through the integration of 
combined remote sensing techniques and geographic information system. It was 
found that between 1992 and 2003 there was a decrease of about 16.44% and a 
slight increase of 7.76% over the following 16 years, showing a negative balance 
of 110.88 ha (8.68%). It should be noted that most of the vegetated area is 
suppressed and replaced by the exposed soil class, which in 2019 represents 
12.82%, accounting for an increase of 5.26% compared to 1992. SDTF 
predominates in more than 77%. However, certain vegetated areas have been 
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fragmented over the decades due to the removal of wood to meet the demand of 
the population residing in the territory belonging to JAS or in adjacent villages. 
 
Keywords: Dry Forest, land use and occupation, remote sensing. 
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TÍTULO: Potencial evocado auditivo de tronco encefálico com estímulo de 

frequência específica na perda auditiva condutiva 

Resumo 

Introdução: As alterações condutivas são comumente identificadas para a faixa 
etária de zero a seis meses por meio da timpanometria com de sonda de 1 kHz. 
Porém, é possível encontrar resultados classificados como “indeterminados”. 
Considerando as dificuldades para o diagnóstico, o objetivo do estudo foi verificar 
a influência das alterações condutivas no PEATE-FE por condução aérea. 
Metodologia: Trata-se de um estudo observacional descritivo longitudinal, com 
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CAEE: 80320217.2.0000.5292, 
parecer 2.446.215), caracterizado como relato de caso. Participaram do estudo 
dois lactentes, que foram avaliados na condição com alteração de orelha média, 
encaminhados para o Otorrinolaringologista e reavaliados. Resultados: O 
primeiro paciente obteve limiares eletrofisiológicos de 55dBnNA em 0.5 kHz, 
40dBnNA em 1 kHz, 45 dBnNA em 2 kHz e 25 dBnNA em 4 kHz. Na reavaliação 
audiológica manteve o quadro condutivo, não fornecendo dados comparativos. 
Nos retornos verificou-se atraso no desenvolvimento da função auditiva e na 
aquisição da linguagem. O segundo paciente obteve limiares na orelha direita de 
50dBnNA em 0.5 kHz, 45dBnNA em 1 e 2 kHz e 35 dBnNA em 4 kHz. Na 
reavaliação observou-se redução dos limiares. Conclusão: Constatou-se que 
há influência do fator condutivo no PEATE-FE, com maior impacto nas 
frequências baixas e, que a persistência do fator condutivo, reflete no 
desenvolvimento das habilidades auditivas e na da linguagem oral. 
 
Palavras-chave: Audição. Perda Auditiva. Potenciais Evocados Auditivos. 

TITLE: Influence of conductive alteration on ABR Tone Burst by air conduction 

Abstract 

Introduction: Conductive alterations are commonly identified for the age group 
from zero to six months by 1 kHz probe tympanometry. However, it is possible to 
find results classified as “undetermined”. Considering the difficulties in the 
diagnosis, the objective of the study was to verify the influence of conductive 
alterations on ABR Tone Burst by air conduction. Methodology: This is a 
longitudinal descriptive observational study, approved by the Research Ethics 
Committee (CAEE: 80320217.2.0000.5292, opinion 2.446.215), characterized as 
a case report. Two infants participated in the study, who were evaluated in the 
condition with altered middle ear, referred to the Otorhinolaryngologist and 
reassessed. Results: The first patient obtained electrophysiological thresholds 
of 55dBnNA at 0.5 kHz, 40dBnNA at 1 kHz, 45 dBnNA at 2 kHz and 25 dBnNA 
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at 4 kHz. In the audiological reassessment, she maintained the conductive 
condition, not providing comparative data. Returns showed a delay in the 
development of auditory function and language acquisition. The second patient 
obtained right ear thresholds of 50dBnNA at 0.5 kHz, 45dBnNA at 1 and 2 kHz 
and 35 dBnNA at 4 kHz. In the reevaluation there was a reduction in the 
thresholds. Conclusion: It was found that there is influence of conductive factor 
in the ABR Tone Burst, with greater impact on bass frequencies, and that the 
persistence of conductive factor reflects in the development of auditory skills and 
oral language. 
 
Keywords: Hearing. Hearing Loss. Evoked Potentials, Auditory. 
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TÍTULO: Desenho de primers para identificação de vírus que potencialmente 

afetam a fertilidade em procedimentos de reprodução assistida. 

Resumo 

A infertilidade atinge cerca de 15% dos casais em idade fértil em todo o mundo, 
gerando uma crescente demanda clínica por procedimentos de reprodução 
assistida. Esse percentual tende a aumentar, em decorrência de diversas causas 
como, por exemplo, a prevalência das infecções de transmissão sexual, 
alterações no estilo de vida e adiamento da fertilidade por questões profissionais. 
Nesse cenário, observa-se que as infecções virais podem assumir um efeito 
considerável sobre a infertilidade masculina. No entanto, o impacto desses 
agentes na qualidade do sêmen não são claros. Assim, este estudo tem o 
objetivo de contribuir com essa área de pesquisa por meio do desenvolvimento 
de metodologias de identificação de patógenos virais no sêmen. Da mesma 
forma, pretende-se buscar correlações clínicas entre a presença desses vírus 
com as alterações nos parâmetros seminais, com o intuito de estabelecer um 
valor diagnóstico e prognóstico. Para isso, foram desenhados primers para 
serem empregados na técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR) para 
identificação do material genético do vírus HPV, VZV, EBV e HHV-6 no sêmen 
de pacientes do Centro de Reprodução Assistida - CRA da Maternidade Escola 
Januário Cicco - MEJC, sendo este hospital escola integrado a Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. A pesquisa foi conduzida no 
Laboratório de Biologia Molecular Aplicada - LAPLIC do Departamento de 
Bioquímica da UFRN. 
 
Palavras-chave: Infertilidade, desenho de primers, VZV, HPV, EBV, HHV-6 

TITLE: Primers design for identification of viruses that potentially affect fertility in 

assisted reproduction procedures 

Abstract 

Infertility is about 15% of couples of childbearing age worldwide, generating a 
large clinical demand for assisted reproduction procedures. This percentage 
tends to increase because of various causes such as the transmission of sexually 
transmitted infections, lifestyle changes and access to fertility for work reasons. 
In this scenario, it is observed that viral infections can have an effect on male 
infertility. However, in the case of the clear ones. Thus, this study aims to 
contribute to this research area by developing methodologies for identifying viral 
pathogens in semen. Similarly, we intend to correlate therapies between virus 
infections as changes in seminal parameters in order to establish a diagnostic 
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and prognostic value. For this, PCR primers were designed for PCR in order to 
identify the genetic material of the HPV, VZV, EBV and HHV-6 virus without the 
presence of patients from the Maternity School Assisted Reproduction Center - 
CRA. Januário Cicco - MEJC, which is a teaching hospital of the Federal 
University of Rio Grande do Norte - UFRN. The research was conducted at the 
LAPLIC Applied Molecular Biology Laboratory of the UFRN Department of 
Biochemistry. 
 
Keywords: Infertility, primer design, VZV, HPV, EBV, HHV-6 
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TÍTULO: Variações alométricas de Roupala montana Aubl. em uma área de Mata 

Atlântica no Nordeste do Brasil 

Resumo 

Roupala montana pertence à família Proteaceae e seus nomes vernaculares são 
carne-de-vaca e carvalho vermelha. Possui ocorrência em todas as regiões, com 
maior frequência no sudeste e centro-oeste do país. A espécie é empregada na 
construção civil, fabricação de móveis, na apicultura, no artesanato, e é 
recomendada para recuperação de áreas degradadas. O estudo da alometria 
visa compreender as relações entre o tamanho e forma dos vegetais, sendo isso 
importante para a compreensão estrutural e funcional das comunidades 
florestais. O objetivo deste trabalho foi avaliar as relações alométricas da 
Roupala montana em um fragmento de Mata Atlântica no município de Macaíba 
- RN. Foram amostrados um total de 20 indivíduos arbóreos, mensurando em 
cada indivíduo: altura total – HT, altura da copa – HC, diâmetro médio da copa – 
DMC e circunferência à altura do peito – CAP. Verificou-se que as maiores 
intensidades de correlação foram entre HT e HC e entre DAP e DMC com o valor 
de 0,57 e 0,68, respectivamente (p < 0,01). Os resultados demostraram a 
existência de variação fenotípica que poderá ser utilizada como subsídios em 
programas de propagação e restauração florestal. 
 
Palavras-chave: Carne-de-vaca. Mata Atlântica. Correlação. 

TITLE: Allometric variations of Roupala montana Aubl. in an Atlantic Forest area 

in northeastern Brazil 

Abstract 

Roupala montana belongs to the Proteaceae family and its vernacular names are 
beef and red oak, present in all regions, occurring most often in the southeast 
and midwest of the country. The species is used in construction, furniture 
manufacturing, beekeeping, handicrafts, and is recommended for the recovery of 
degraded areas. The study of the relationship between size and shape of plants 
has a relevant structural and functional effect of these areas. Thus, one of the 
branches of allometry is to study feature comparisons between individuals of a 
given species or population. The allometric study of a species is important to 
understand the ecology, biomechanics and the evolution of plants. Thus, the 
allometric relationships of forest species have been important to calculate the tree 
biomass and observe the growth patterns of living beings. Therefore, the 
objective of this work is to understand the allometric relations of Roupala montana 
in a fragment of Atlantic Forest in Macaíba - RN. A total of 20 individuals were 
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sampled, measuring in each individual: total height - HT, crown height - HC, mean 
crown diameter - DMC, circumference at breast height - CAP. The highest 
correlation intensities were found to be HT x HC and DAP x DMC, with values of 
0.57 and 0.68, respectively. Thus, the results show that the species uses 
methods and adaptations for survival and perpetuation of the species. 
 
Keywords: Carne-de-vaca. Atlantic Forest. Correlation. 
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TÍTULO: CARACTERÍSTICAS CLINICAS, SOCIODEMOGRÁFICAS E 

EPIDEMIOLÓGICAS DE PESSOAS COM FERIDAS CRÔNICAS TRATADAS 

EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

Resumo 

 

Objetivo: descrever características clinicas, sociodemográficas e 
epidemiológicas das pessoas com feridas crônicas tratadas em unidade básica 
de saúde. Método: estudo quantitativo, descrito e prospectivo, realizado em 
cinco unidades básicas de saúde do nordeste. A amostra foi composta por 41 
pacientes portadores de feridas crônicas que assinaram o termo de 
consentimento livre e esclarecido, entre março e maio de 2019. Os dados foram 
coletados com base no protocolo de feridas da Secretaria Municipal de Saúde 
de Natal/RN e avaliados no software Microsoft Excel e SPSS, versão 20. 
Resultados: faixa etária entre 41 a 82 anos, com média de 64,4 anos, sexo 
feminino (53,7%), ensino fundamental (53,7%), pardos (53,7%), católicos 
(63,4%), casados (36,6%), renda familiar de 1 a 3 salário mínimos (82,9%). 
Destacou-se a úlcera venosa (61,0%), localização de maior incidência das 
feridas nos membros inferiores (97,6%), 39,0% detinha feridas há menos de 1 
ano, 56,1% dos pacientes trocam o curativo de um a três dias por semana, 42,5% 
afirmaram não sentir dor na lesão, 46,3% possuíam uma quantidade moderada 
de exsudato e 65,9% não apresentavam odor. Conclusão: destaca-se a 
importância dos profissionais da atenção básica trabalharem de forma educativa 
com esses pacientes, objetivando torna-los ativos e cooperativos com seu 
tratamento. Além disso, ressalta-se a importância de políticas públicas, uma vez 
que o tratamento desses pacientes é oneroso para a saúde pública. 

 
 
Palavras-chave: Ferimentos e Lesões; Centros de Saúde; Cuidados de 

Enfermagem. 

TITLE: CLINICAL, SOCIODEMOGRAPHICAL AND EPIDEMIOLOGICAL 

CHARACTERISTICS OF PERSONS WITH CHRONIC WOUNDS HANDLED IN 

THE BASIC HEALTH UNIT 

Abstract 
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Objective: To describe the clinical, sociodemographic and epidemiological 
characteristics of people with chronic wounds treated at a basic health unit. 
Method: Quantitative, described and prospective study conducted in five basic 
health units in the northeast. The sample consisted of 41 patients with chronic 
wounds who signed an informed consent form between March and May 2019. 
Data were collected based on the wound protocol of the Municipal Health 
Secretariat of Natal / RN and evaluated in the study. Microsoft Excel and SPSS 
software, version 20. Results: Age range 41-82 years, with a mean age of 64.4, 
female (53.7%), elementary school (53.7%), brown (53.7 %), Catholics (63.4%), 
married (36.6%), family income of 1 to 3 minimum wages (82.9%). Venous ulcer 
(61.0%) stood out, the location of the highest incidence of lower limb wounds 
(97.6%), 39.0% had wounds less than 1 year ago, 56.1% of the patients changed 
the dressing. From one to three days a week, 42.5% said they did not feel pain 
in the lesion, 46.3% had a moderate amount of exudate and 65.9% had no odor. 
Conclusion: The importance of primary care professionals to work in an educative 
manner with these patients is emphasized, aiming to make them active and 
cooperative with their treatment. In addition, the importance of public policies is 
emphasized, since the treatment of these patients is costly for public health. 

 
 
Keywords: Wounds and Injuries; Health Centers; Nursing Care. 
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TÍTULO: LAZER, CORAGEM E EXPERIÊNCIA: A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL NA PRÁTICA DO SLACKLINE. 

Resumo 

As práticas corporais no contexto de lazer apresentam aproximações com a 
educação, inclusão e as diferenças contribuindo para a formação ética e moral, 
além dos valores psicossociais. O objetivo do presente estudo foi analisar os 
significados das práticas corporais vivenciadas por pessoas com deficiência e 
como influenciam no cotidiano dos praticantes. A pesquisa é de abordagem 
qualitativa de natureza descritiva. Participaram do estudo adultos com diferentes 
tipos e graus de deficiência intelectual pertencente aos projetos de extensão 
oferecidos pelo DEF⁄UFRN. Como instrumento de coleta de dados foram 
utilizados registros fotográficos e um roteiro de observação, apoiando-se aos 
recursos da gravação de material audiovisual e diário de campo. As experiências 
foram vivenciadas em três encontros, de forma progressiva desde a transmissão 
das técnicas básicas, a busca pelo equilíbrio e o próprio se sustentar/andar na 
fita através da prática do slackline. Com a análise das informações e conteúdos 
coletados foi possível observar que o slackline inserido como práticas de 
aventura se apresenta como uma nova possibilidade de educação para o lazer, 
bem como para as questões relacionadas à inclusão entre os participantes, 
fortalecendo as relações dos seres humanos por meio da superação e dos 
desafios. 
 
Palavras-chave: Slackline; Lazer; Inclusão 

TITLE: LEISURE, COURAGE AND EXPERIENCE: A PERSON WITH 

INTELLECTUAL DISABILITY IN SLACKLINE PRACTICE 

Abstract 

 

The body practices in the leisure context presents approximations with education, 
inclusion and differences contributing to the ethical and moral formation, besides 
the psychosocial values. This study aim was to analyze the body practices 
meanings experienced by people with disabilities and how they influence the 
practitioners daily lives. The research is qualitative approach of descriptive 
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nature. The study included adults with different types and degrees of intellectual 
disability belonging to the extension projects offered by DEF ⁄ UFRN. As a data 
collection instrument, photographic records and an observation script were used, 
relying on the recording audiovisual material and field diary resources. The 
experiences were experienced in three meetings, progressively since the basic 
techniques transmission, the search for balance and the self sustaining / walking 
the tape through the slackline practice. With the collected information analysis 
and contents it was possible to observe that the slackline inserted as adventure 
practices presents itself as a leisure education new possibility, as well as for the 
questions related to the inclusion among the participants, strengthening the 
human beings relationships by through overcoming and challenges. 

 
 
Keywords: Slackline; Leisure; Inclusion. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DAS AUTUAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

MUNICIPAL EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DE NATAL-RN. 

Resumo 

Introdução: As ações da Vigilância Sanitária perpassam todas as áreas de 
atuação do Nutricionista. Além de uma ação de saúde pública, com vistas à 
prevenção e controle de riscos, proteção e promoção da saúde, seu caráter 
regulatório pressupõe o exercício do poder de polícia. Objetivo: avaliar as 
autuações da vigilância sanitária municipal em serviços de alimentação de Natal-
RN. Métodos: Consulta on line ao Diário Oficial do Município para obter as 
decisões de processos administrativos sanitários gerados por autos de infração 
lavrados em serviços de alimentação e publicadas no período de 2012 a 2016. 
Resultados e Discussão: Não houve publicação de decisões nos anos de 2012, 
2013 e 2014. Houve aumento quantitativo nas autuações entre os anos de 2015 
e 2016; do total de 315 processos neste período, ‘restaurantes e similares’ foram 
a categoria mais autuada (42%), seguida por ‘supermercados, mercados e 
similares’ (30%); quanto ao tipo de penalidade, a mais aplicada foi a de 
‘advertência’, representando 45% do total, seguida por ‘multa’, com 17%. 
Conclusão: o aumento do número de estabelecimentos autuados no período 
estudado pode ser um indicativo de melhora na fiscalização e atuação da 
Vigilância Sanitária, mas também de retrocesso dos serviços de alimentação 
quanto às Boas Práticas de Manipulação. Faz-se necessário investigar as 
motivações dos autos e manutenção ou não da proporção encontrada entre as 
penalidades de multa e de advertência. 

 
Palavras-chave: Vigilância Sanitária. Serviço de alimentação. Processo 

Sanitário. 

TITLE: EVALUATION OF MUNICIPAL HEALTH SURVEILLANCE SERVICE ON 

INFRACTION NOTICE IN NATAL-RN’S FOOD SERVICES. 

Abstract 

Introduction: The actions of the Health Surveillance go through all the areas of 
performance of the Nutritionist. In addition to a public health action aimed at risk 
prevention and control, protection and health promotion, its regulatory character 
presupposes the exercise of police power. Objective: To evaluate the 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1197 

 

assessments of municipal health surveillance in food services in Natal-RN. 
Methods: Consult the City of Natal-RN’s Official Gazette online for decisions on 
sanitary administrative processes generated by infraction notices drawn up in 
food services and published from 2012 to 2016. Results and Discussion: No 
decisions were published in 2012, 2013 and 2014. There was a quantitative 
increase in the assessments between 2015 and 2016; Of the 315 cases in this 
period, ‘restaurants and similar’ were the highest-rated category (42%), followed 
by ‘supermarkets, markets and similar’ (30%); Regarding the type of penalty, the 
most applied was the "warning", representing 45% of the total, followed by "fine", 
with 17%. Conclusion: the increase in the number of sanctioned establishments 
during the study period may be indicative of improved surveillance and 
performance of Sanitary Surveillance, but also of the backwardness of food 
services regarding Good Manipulation Practices. It is necessary to investigate the 
motivations of the case and the maintaining or not of proportion found between 
the fine and warning penalties. 

 
Keywords: Health surveillance. Food service. Surveillance proceeding. 
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TÍTULO: EFEITO DE UM PROGRAMA DE MUDANÇA DE COMPORTAMENTO 

SOBRE AS ATITUDES EXPLÍCITAS EM ADULTOS SEDENTÁRIOS 

Resumo 

Introdução: Apesar dos benefícios físicos e psicológicos proporcionados por um 
estilo de vida ativo estejam bem estabelecidos na literatura, 23,8% da população 
mundial não pratica atividade física. Objetivo: Analisar o efeito de um programa 
de mudança de comportamento sobre as respostas de atitudes explícitas em 
adultos fisicamente inativos. Métodos: Estudo longitudinal, com duração de 4 
semanas de intervenção (12 sessões), e incluiu a realização de práticas 
corporais . A amostra foi constituída por sujeitos de ambos os sexos, fisicamente 
inativos e idade entre 18 e 59 anos. Foi utilizado o questionário das atitudes 
explicitas para avaliar as atitudes explícitas na linha de base e pós-intervenção. 
Foi utilizado o teste dos postos sinalizados de Wilcoxon para verificar o efeito da 
intervenção sobre as atitudes explícitas e a correlação de Spearman para 
verificar a relação entre as atitudes explícitas ao longo da intervenção, com nível 
de significância de p< 0,05. Resultados: Foi verificada uma correlação positiva 
entre os benefícios percebidos e a intenção (r(18)= 0,748; p = < 0,05) e uma 
relação moderada e positiva entre normas sociais e a auto eficácia (r(18)= 0,597; 
p = < 0,05). Conclusões: Foi observado que um programa de práticas corporais 
de 4 semanas não foi suficiente para modificar as atitudes explícitas de seus 
participantes. Porém, ao longo das intervenções, percebeu-se que houve 
impacto positivo nos desfechos. 
 
Palavras-chave: atitudes explícitas; atividade física; adultos. 

TITLE: EFFECT OF A BEHAVIOR CHANGE PROGRAM ON THE EXPLICIT 

ATTITUDES IN SEDENTARY ADULTS 

Abstract 

 

Introduction: Although the physical and psychological benefits provided by an 
active lifestyle are well established in the literature, 23.8% of the world population 
does not practice physical activity. Objective: To analyze the effect of a behavior 
change program on explicit attitude responses in physically inactive adults. 
Methods: 18 individuals (age: 18 - 59 ± 10,1), physically inactive of both sexes 
participated, who participated in a 4-week body practice program with a weekly 
frequency of 3 workouts per week, were included in this cross-sectional study. 
The explicit attitudes questionnaire was used to assess explicit pre and post-
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intervention attitudes. The explicit attitudes questionnaire was used to assess 
explicit attitudes at baseline and post intervention. Wilcoxon signed-rank test was 
used to verify the effect of the intervention on explicit attitudes and Spearman's 
correlation to verify the relationship between explicit attitudes throughout the 
intervention, with a significance level of p <0.05. Results: There was a positive 
correlation between perceived benefits and intention (r (18) = 0.748; p = <0.05) 
and a moderate and positive correlation was found between social norms and 
self-efficacy (r (18) = 0.597; p = <0.05). Conclusions: It was observed that a 4-
week body practice program was not sufficient to modify the explicit attitudes of 
its participants. However, throughout the interventions, it was noticed that there 
was a positive impact on the outcomes. 

 
 
Keywords: explicit attitudes; physical activity; adults 
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TÍTULO: Efeito antibiofilme do extrato vegetal da Lippia alba frente a isolados 

clínicos de Pseudomonas aeruginosa, procedentes do Laboratório do Hospital 

Onofre Lopes (HUOL-UFRN). 

Resumo 

 

A L. grata é uma planta aromática nativa da América do Sul, muito utilizada 
popularmente para tratar algumas doenças no nordeste do Brasil. Baseado 
nisso, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a atividade antibiofilme e 
antibacteriana do extrato da L. grata, em isolados clínicos de P. aeruginosa 
provenientes do Laboratório do Hospital Universitário Onofre Lopes, após a 
aprovação em comitê de ética. Os inóculos foram preparados do crescimento em 
meio MH, e semeados em microplacas, onde as cepas foram classificadas em 
não produtoras, fracas, moderadas ou forte produtoras de biofilme pela medida 
da densidade óptica (OD) obtida pelo espectrofotômetro. Foi constatado que o 
extrato possui ação efetiva sobre o biofilme em formação na concentração de 50 
mg/mL. Para os biofilmes consolidados, as melhores concentrações foram: 100 
mg/mL, 50 mg/mL e 25 mg/mL. Ainda, foi constatado que o extrato teve também 
uma atividade antibacteriana na concentração de 50 mg/mL. 

 
 
Palavras-chave: Antibiofilme, antibacteriano, Lippia grata, Pseudomonas 

aeruginosa 

TITLE: Antibiofilm effect of Lippia gracilis schauer extract against clinical isolates 

of Pseudomonas aeruginosa, from the Onofre Lopes Hospital Laboratory (HUOL-

UFRN). 

Abstract 

 

L. grata is an aromatic plant native to South America, popularly used to treat 
some diseases in the northeastern region of Brazil. Based on this, the present 
work aimed to evaluate the antibiofilm and antibacterial activity of L. grata extract 
in clinical isolates of P. aeruginosa from the Onofre Lopes University Hospital 
Laboratory, after approval by an ethics committee. Inocula were prepared from 
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growth in MH medium and seeded in microplates, where the strains were 
classified as non-producing, weak, moderate or strong biofilm producers by 
measuring the optical density (OD) obtained by the spectrophotometer. It was 
found that the extract has effective action on the forming biofilm at a concentration 
of 50 mg / mL. For the consolidated biofilms, the best concentrations were: 100 
mg / mL, 50 mg / mL and 25 mg / mL. Still, it was found that the extract also had 
an antibacterial activity at a concentration of 50 mg / mL. 

 
 
Keywords: Antibiofilm, antibacterial, Lippia grata, Pseudomonas aeruginosa 
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TÍTULO: SORVETE FUNCIONAL COM BAIXO TEOR DE LACTOSE Á BASE 

DE EXTRATO DE HIBISCO (Hibiscus sabdariffa L.) 

Resumo 

O hibisco (Hibiscus sabdariffa) é uma planta rica em vitamina C, vitaminas do 
complexo B e antioxidantes, com vários estudos comprovados sobre sua gama 
de atividades biológicas e funcionais. Este trabalho teve como objetivo, 
desenvolver uma formulação de sorvete com alegação de propriedade funcional 
e com baixo teor de lactose, produzido à base de hibisco e avaliar sua provável 
aceitação de consumo e intenção de compra. Esta pesquisa foi desenvolvida no 
Laboratório de Processamento de Laticínios (UPL), vinculado à Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Após a elaboração do sorvete e 
codificação das amostras, foi realizada a análise sensorial com 50 julgadores, 
para avaliação de consumo (IA) e intenção de compra (IC). A análise estatística 
aplicada foi o delineamento inteiramente casualizado com seus resultados 
submetidos à (ANOVA) e Teste de Dunnett. Foram encontradas diferenças 
estatísticas nos atributos textura, acidez e aroma das formulações. Em relação 
a IC, a maior parte dos julgadores relatou que compraria ocasionalmente o 
produto. Conclui-se que o sorvete analisado possui uma viável aceitação de 
consumo como potencial ingrediente funcional. 
 
Palavras-chave: Alimentos funcionais. Gelado comestível. Lactase. Teste de 

Dunnett. 

TITLE: FUNCTIONAL ICE CREAM WITH LOW LACTOSE CONTENT BASED 

ON HIBISCUS EXTRACT (Hibiscus sabdariffa L.) 

Abstract 

Hibiscus (Hibiscus sabdariffa) is a plant rich in vitamin C, B vitamins and 
antioxidants, with several proven studies about your range of biological activities 
and functional. This work had as objective, develop a functional ice cream 
formulation with low lactose content, produced based on hibiscus and evaluate 
your likely consumer acceptance and purchase intent. This research was 
developed at Dairy Processing Laboratory (UPL), linked to the Federal University 
of Rio Grande do Norte (UFRN). After the preparation in the ice cream and coding 
samples, sensory analysis was performed with 50 judges for evaluation (IA) and 
purchase intent (CI). Statistical analysis applied was the completely randomized 
design with its results submitted to (ANOVA) and Dunnett's Test. Statistical 
differences were found in the texture of the product. In relation to the (IC), most 
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judges reported buy occasionally. It is concluded that the ice cream has analyzed 
a viable consumer acceptance as potential functional ingredient. 
 
Keywords: Functional foods. Edible ice cream. Lactase. Dunnet Test. 
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TÍTULO: Existe Concordância entre a Avaliação Clínica do Teste de Descida de 

Degrau Lateral e Avaliação Cinemática Tridimensional em Mulheres Sadias? 

Resumo 

Introdução: Parece haver relação entre padrões anormais de movimento durante 
atividades em cadeia cinética fechada e disfunções no joelho. Apesar de o Teste 
de Descida de Degrau Lateral (TDL) ser um teste clínico simples, pouco se sabe 
sobre sua correlação com a avaliação cinemática 3D. Objetivo: Observar se 
existe correlação entre a avaliação visual (qualidade do movimento) e a 
avaliação cinemática 3D durante o TDL. Métodos: 34 mulheres sadias (23,1 ± 
3,5 anos e índice de massa corporal (IMC) de 23,0 ± 4,1 kg/m²) foram avaliadas 
durante o TDL de forma visual e por meio de avaliação cinemática 3D. 
Resultados de  pontuação total da avaliação visual do TDL e os movimentos do 
tronco, pelve, quadril e joelho nos 3 planos foram utilizados para a análise. Para 
a análise estatística, foram utilizados os testes de correlação de Spearman, 
sendo considerado um nível de significância de 5%. Resultados: Observou-se 
correlação significativa entre Oa pontuação da avaliação visual do teste e 
os  picomovimentos de adução de quadril (r=0,42; P=0,01), e flexão de quadril 
(r=0,51; P<0,01), e assim como o pico de queda pélvica (r=-0,39; P=0,02), 
observadostidos na avaliação 3D, apresentaram correlação significativa com a 
pontuação final  da avaliação clínica durantedurante a realização d o TDL. Para 
as demais variáveis, não houve correlação significativa (P>0,05).Conclusão: 
Existe correlação entre a qualidade de movimento na avaliação visual do TDL e 
resultados de cinemática tridimensional. 
 
Palavras-chave: Cinemática, Joelho, Reabilitação, Dor Patelofemoral. 

TITLE: Is there agreement between the clinical evaluation of the lateral step 

descent test and three-dimensional kinematic evaluation in healthy women? 

Abstract 

BACKGROUND: There seems to be a relationship between altered movement 
patterns during closed kinetic chain activities and knee dysfunctions. Although 
tLSD is a simple clinical test widely used to assess quality of movement., 
However, it is unknown about whether the visual scoring of this test its 
correlationes with 3D kinematic assessment. PURPOSE: To observe whether 
there is a correlation between the visual assessment of (quality of movement) 
and 3D kinematics assessment during the LSD. METHODS: Thirty-four healthy 
women (23.1 ± 3.5 years and body mass index (BMI) of 23.0 ± 4.1 kg / m²) were 
evaluated during the TDLLSD, visually and through a 3D by kinematic evaluation 
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3D. Results from the total visual scoring of the test and trunk, pelvis, hip and knee 
movements in the 3 planes were used for analyses. For statistical analysis, the 
Spearman correlation tests wereas used, considering with a significance level of 
5%. RESULTS: A significant correlation between the visual scoring of the test 
The and hip adduction peak (r = 0.42; P = 0.01), and hip flexion (r = 0.51; P 
<0.01), as well as the and pelvic fall peakdrop (r = -0,. 39; P = 0.02) observed in 
the 3D evaluation during the LSD were observedshowed a significant correlation 
with the final clinical evaluation score during the LSD. CONCLUSION: There is a 
correlation between the quality of movement in the visual assessment of the LSD 
and results of three-dimensional3D kinematics. 
 
Keywords: Kinematics, Knee, Rehabilitation, Patellofemoral Pain. 
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TÍTULO: Utilização da espectroscopia como parâmetro de rastreamento em 

pacientes com variante alélica do CYP2D6*4 diagnosticadas com câncer de 

mama 

Resumo 

A espectroscopia associada a análise multivariada de dados tem sido 
amplamente utilizada por conseguir captar a região de impressão digital de 
diferentes biomoléculas presentes em diversos tipos de amostras biológicas. 
Tais técnicas necessitam de uma preparação mínima da amostra, sendo a 
metodologia em si extremamente rápida e eficaz, além de não ser um método 
destrutivo para o material biológico analisado. Devido a tais fatores, isto a torna 
de grande capacidade clínica quanto a implementação na rotina hospitalar. Este 
trabalho avalia a espectroscopia de emissão-excitação utilizando o 
espectrofluorímetro para quantificação do tamoxifeno em plasma sanguíneo de 
pacientes cm câncer de mama correlacionando tal concentração com a presença 
de polimorfismos que influenciam na metabolização do fármaco, onde presume-
se que pacientes com fraca metabolização tendem a possuir níveis mais 
elevados de tamoxifeno já que não houve a correta bioativação pelo citocromo 
P450 2D6 (CYP2D6). Esse método apresentou eficácia na determinação 
quantitativa do tamoxifeno, prevendo concentrações próximas aos valores 
esperados, dessa maneira, a aquisição de dados através da fluorescência será 
positivamente impactante na terapia farmacológica da paciente, permitindo a 
identificação do fenótipo metabolizador do tamoxifeno e orientando-a a um 
tratamento oncológico eficaz, além de promover a redução das chances de 
recidiva, ampliação das margens de cura e favorecimento de um melhor 
prognóstico. 

 
Palavras-chave: Câncer de mama. Tamoxifeno. CYP2D6. Polimorfismo. 

Espectroscopia 

TITLE: Use of spectroscopy as a screening parameter in patients with CYP2D6 

* 4 allelic variant diagnosed with breast cancer 

Abstract 
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Spectroscopy associated with multivariate data analysis has been widely used to 
capture the fingerprint region of different biomolecules present in various types 
of biological samples. Such techniques require minimal sample preparation, the 
methodology itself being extremely fast and effective, and not a destructive 
method for the biological material analyzed. Due to such factors, this makes it of 
great clinical capacity regarding implementation in the hospital routine. This work 
evaluates the emission-excitation spectroscopy using the spectrofluorimeter to 
quantify tamoxifen in blood plasma of breast cancer patients correlating such 
concentration with the presence of polymorphisms that influence drug 
metabolization, where it is assumed that patients with poor metabolism tend to 
have higher tamoxifen levels as there was no correct bioactivation by cytochrome 
P450 2D6 (CYP2D6). This method was effective in the quantitative determination 
of tamoxifen, predicting concentrations close to the expected values, thus, the 
acquisition of data through fluorescence will positively impact the patient's 
pharmacological therapy, allowing the identification of tamoxifen metabolizing 
phenotype and orienting it to a effective cancer treatment, as well as reducing the 
chances of relapse, widening the cure margins and favoring a better prognosis. 

 

  

 
 
Keywords: Breast cancer. Tamoxifen. CYP2D6. Polymorphism. Spectroscopy 
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TÍTULO: Caracterização comportamental da exploração de objetos em situações 

de alta e baixa interferência 

Resumo 

 

O processo de separação de padrões consiste em um dos mecanismos que 
proporcionam a formação de novas memórias episódicas mediante a 
constatação de novidades em meio às similaridades encontradas no ambiente. 
Com a finalidade de investigar esse mecanismo, realizaremos uma tarefa de 
reconhecimento de objetos introduzindo condições diferentes de interferência 
espacial (baixa interferência e alta interferência), adaptada de Hunsaker e 
Kesner (2008). Com a realização desses experimentos, poderemos começar a 
compreender se há influência quanto ao tempo de exploração em caso de 
movimentação de um dos objetos e se diferentes movimentações/distâncias 
influenciam no interesse dos animais. 

 
 
Palavras-chave: Memória espacial. Separação de padrões. Interferência 

espacial. 

TITLE: Behavioral characterization of object exploration in situations of high and 

low spatial interference 

Abstract 

 

The process of separation of patterns is one of the mechanisms that provide the 
formation of new episodic memories through the observation of novelties among 
the similarities found in the environment. In order to investigate this mechanism, 
we will perform an object recognition task by introducing different spatial 
interference conditions (low interference and high interference), adapted from 
Hunsaker and Kesner (2008). With these experiments, we can begin to 
understand if there is influence on the exploration time in case of movement of 
one of the objects and if different movements / distances influence the interest of 
animals. 
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Keywords: Spatial memory. Pattern separation. Spatial interference. 
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TÍTULO: Avaliação do potencial leishmanicida de extratos de sementes de 

leguminosas da Caatinga 

Resumo 

As plantas são fontes de substâncias biologicamente ativas, as quais podem ser 
utilizadas como protótipos para a criação de novos fármacos. As plantas 
oriundas da Caatinga merecem atenção como potencial fonte para a indústria 
farmacêutica, pois este bioma do Brasil apresenta condições edafoclimáticas, 
que podem culminar na produção de moléculas bioativas. Para muitas doenças 
infecciosas, a terapêutica é um desafio, as leishmanioses destacam-se pelo 
restrito arsenal terapêutico e em sua maioria com efeitos adversos graves, baixa 
eficácia e regime clínico de longo prazo. No presente estudo foi avaliado o 
potencial leismanicida de extratos aquosos e hidroalcoólicos das leguminosas, 
Amburana cearensis, Anadenanthera colubrina, Erythrina velutina, Simira 
gardneriana e Tephrosia toxicaria contra promastigotas de Leishmania 
amazonensis. Concentrações crescentes dos extratos foram incubados com os 
parasitas para determinação da concentração necessária para inibir 50% (IC50) 
e Concentração Inibitória Mínima (CIM). Para caracterização parcial foram 
analisados o teor de proteínas e carboidratos. Os extratos aquosos de folha e 
hidroetanólico de caule de T. toxicaria não apresentaram atividade inibitória nas 
concentrações testadas. Os demais extratos apresentam CIM variando entre 
0,01 e 0,33 mg/mL. O extrato hidroalcoólico de folha de T. toxicaria apresentou 
uma IC50 de 4,89 mg/mL. Novos ensaios serão realizados para avaliar a 
atividade dos extratos contra Leishmania infantum. 
 
Palavras-chave: Leishmania amazonensis, Leishmania infantum, extratos 

vegetais 

TITLE: Evaluation of the leishmanicidal potential of Caatinga legume seed 

extracts 

Abstract 

Plants are sources of biologically active substances that can be used as 
prototypes for the creation of new drugs. Caatinga plants deserve attention as a 
potential source for the pharmaceutical industry, as this Brazilian biome has 
edaphoclimatic conditions, which may culminate in the production of bioactive 
molecules. For many infectious diseases, therapy is challenging, leishmaniasis 
stands out for its narrow therapeutic arsenal and mostly with serious adverse 
effects, low efficacy and long-term clinical regimen. In the present study, the 
potential leismanicidal potential of aqueous and hydroalcoholic extracts of 
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legumes, Amburana cearensis, Anadenanthera colubrina, Erythrina velutina, 
Simira gardneriana and Tephrosia toxicaria against Leishmania amazonensis 
promastigotes were evaluated. Increasing concentrations of the extracts were 
incubated with the parasites to determine the concentration required to inhibit 
50% (IC50) and Minimum Inhibitory Concentration (MIC). For partial 
characterization the protein and carbohydrate content were analyzed. The 
aqueous extracts and leaf hydroethanolic stem of T. toxicaria showed no 
inhibitory activity at the tested concentrations. The other extracts have MICs 
ranging from 0.01 to 0.33 mg / mL. Hydroalcoholic leaf extract of T. toxicaria had 
an IC50 of 4.89 mg / mL. New assays will be performed to evaluate the activity 
of extracts against Leishmania infantum. 
 
Keywords: Leishmania amazonensis, Leishmania infantum, plant extracts 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1212 

 

CÓDIGO: SB1363 

AUTOR: DANILO OLIVEIRA IMPARATO 

CO-AUTOR: CLOVIS FERREIRA DOS REIS 

CO-AUTOR: IARA DANTAS DE SOUZA 

ORIENTADOR: RODRIGO JULIANI SIQUEIRA DALMOLIN 

 

 

TÍTULO: Estudo da Ancestralidade de Genes Essenciais e Não-essenciais em 

Eucariotos 

Resumo 

Genes essenciais são genes considerados críticos para a sobrevivência do 
organismo. Eles participam em funções celulares basais e, portanto, mutações 
deletérias nesses genes resultam em letalidade. Em organismos multicelulares, 
essas mutações comprometem o fitness do indivíduo e causam uma gama de 
fenótipos deletérios, desde a interferência na implantação do embrião até 
mesmo efeitos tardios, como infertilidade. Dada a importância dos processos 
regulados por genes essenciais, supomos que eles surgiram em momentos 
iniciais da evolução e permaneceram conservados nos organismos. Neste 
trabalho, buscamos identificar genes essenciais em organismos eucarióticos e 
então inferir suas raízes evolutivas. Para isto, utilizamos anotações fenotípicas 
de genótipos mutantes oriundas de bases de dados de organismos modelos 
especializadas. Com base na letalidade do genótipo mutante, classificamos os 
genes como essenciais ou não-essenciais e então identificamos seus grupos de 
ortólogos através da base de dados STRING. Utilizando o pacote R geneplast, 
inferimos a raiz evolutiva dos genes. Encontramos que genes essenciais tendem 
a ter raízes evolutivas mais antigas que genes não-essenciais nos organismos 
considerados. A distribuição de raízes de genes essenciais em camundongos 
apresenta maior prevalência de letalidade precoce em raízes mais antigas. 
Concluímos que os genes essenciais surgiram anteriormente na história 
evolutiva. 
 
Palavras-chave: integração de dados. evolução. genes essenciais. eucariotos. 

TITLE: Evolutionary Analysis of Essential and Non-essential Eukaryotic Genes 

Abstract 

 

Essential genes are genes considered critical for an organism's survival. They 
participate in core cellular functions and therefore deleterious mutations in these 
genes result in lethality. In multicellular organisms, these mutations produce a 
spectrum of phenotypes, from the impairment of fertilization process up to loss of 
reproductive capacity in adult individuals. Considering the importance of 
processes regulated by essential genes, we suppose they arose earlier in 
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evolution and remained conserved in many organisms. Here we aim to identify 
the essential genes in eukaryotic organisms and estimate their evolutionary root. 
We retrieved phenotype information of mutant genotypes from specialized model 
organism databases. Based on whether the mutant genotype can be lethal, we 
classified genes in essential and non-essential. We identified the orthologous 
groups belonging to essential and non-essential genes with STRING database 
(v10.5). Using the geneplast R package, we inferred the evolutionary root of 
selected genes. Essential genes tend to have older evolutionary roots than non-
essential in all organisms considered. The root distribution of essential genes 
categories in mouse also shows a prevalence of early lethality genes in older 
roots. Therefore, we conclude that essential genes emerged earlier than non-
essential genes in evolutionary history. 

 
 
Keywords: data integration. evolution. essential genes. eukaryotes. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1214 

 

CÓDIGO: SB1365 

AUTOR: ABIGAIL GABRIELLI DANTAS RODRIGUES ALBUQUERQUE 

ORIENTADOR: ELIENE SILVA ARAUJO 

 

 

TÍTULO: Alterado para: Influência da prematuridade no potencial evocado 

auditivo de tronco encefálico com estímulo de frequência específica por 

condução óssea emneonatos 

Resumo 

Introdução: O processo maturacional do nervo vestibulococlear e tronco 
encefálico pode interferir nos potenciais evocados auditivos utilizados 
clinicamente. Com isso, o objetivo deste estudo foi analisar a influência da 
prematuridade no PEATE-FE por condução óssea no primeiro mês de vida. 
Metodologia: Estudo observacional de caráter descritivo e caracterizado como 
relato de caso, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAEE: 
80320217.2.0000.5292). A casuística contou com três neonatos, sendo divididos 
em caso de estudo (CE) com prematuridade e casos controle (CC) nascidos a 
termo. Obtiveram resultado “passa” bilateralmente na triagem auditiva neonatal 
universal (TANU) e foram submetidos ao PEATE por condução aérea com 
estímulo clique para neurodiagnóstico, e por condução óssea com estímulo tone 
burst nas frequências de 500 a 2000Hz. Resultados: Os limiares 
eletrofisiológicos, para os CC nas frequências de 500, 1000, 2000Hz foram 
respectivamente, 20, 20 e 25dBnNA. Já para o CE, foram 20, 25 e 30dBnNA. 
Quanto às latências da onda V nas intensidades de 50dBnNA em 500Hz e 
60dBnNA para as demais, foram, sequencialmente, 13.25, 11.90 e 10.22ms para 
o CC e 12.10, 10.30 e 10.45ms para o CE. Conclusão: A utilização do PEATE-
FE por condução óssea é possível em lactentes nascidos prematuros, mesmo 
com idade corrigida equivalente a zero, com limiares eletrofisiológicos e latências 
similares aos obtidos para nascidos a termo. 
 
Palavras-chave: Potenciais evocados. Tronco encefálico. Prematuridade 

TITLE: Influence of prematurity on brainstem auditory evoked potential with 

specific frequency stimulation by bone conduction in neonates 

Abstract 

Introduction: The maturational process of the vestibulocochlear nerve and 
brainstem may interfere with the auditory evoked potentials used clinically. The 
objective of this study was to analyze the influence of prematurity on bone 
conduction ABR specific frequency in the first month of life. Methodology: An 
observational descriptive study characterized as a case report, approved by the 
Research Ethics Committee (CAEE: 80320217.2.0000.5292). The sample 
consisted of three neonates, divided into case study (CE) with prematurity and 
control cases (CC) born at term. They obtained bilateral "pass" results in 
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universal neonatal hearing screening (TANU) and underwent ABR by air 
conduction with click stimulus for neurodiagnosis, and bone conduction with tone 
burst stimulus at frequencies from 500 to 2000Hz. Results: The 
electrophysiological thresholds for CC at 500, 1000, 2000Hz were 20, 20 and 
25dBnNA, respectively. For the CE, there were 20, 25 and 30dBnNA. As for wave 
V latencies at 50dBnNA at 500Hz and 60dBnNA intensities for the others, they 
were sequentially 13.25, 11.90 and 10.22ms for CC and 12.10, 10.30 and 
10.45ms for CE. Conclusion: The use of ABR specific frequence by bone 
conduction is possible in premature infants, even at zero corrected age, with 
electrophysiological thresholds and latencies similar to those obtained for term 
infants. 
 
Keywords: Evoked potentials. Brain stem. Prematurity 
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TÍTULO: TESTES DE MEMÓRIA DE TRABALHO APLICADOS A CALLITHRIX 

JACCHUS II - ADEQUAÇÕES DE PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

Resumo 

O callithix jacchus é amplamente utilizado como modelo experimental em 
neurociências. Embora adaptações de dispositivos tenham sido feitas para 
aplicar testes de cognição a esses primatas de pequeno porte, até agora 
adaptações de protocolo ainda não estão disponíveis. Desta forma, C. jacchus 
frequentimente demonstra baixa adesão aos testes. Em função disso, no 
presente estudo avaliamos a influência de variáveis do sujeito, como resposta 
ao estresse (níveis de cortisol) e motivação (resposta à sacarose) na aderência 
aos testes de memória de trabalho. Nem os níveis de cortisol fecal nem a 
resposta de sacarose apresentaram correlação com a adesão aos testes 
(Pearson Correlation Test, p> 0,05). Esses resultados sugerem que as 
cacterísticas dos protocolos experimentáis são os principais fatores que levam à 
baixa adesão. 
 
Palavras-chave: teste de memória; callithrix jacchus 

TITLE: WORKING MEMORY TEST APPLIED TO A CALLITHRIX JACCHUS II - 

APPROPRIATE PROPERTY PROTOCOL 

Abstract 

 

Callithix jacchus is widely used as experimental model in neuroscience. Although 
apparatus adaptations had been done to apply cognition tests to these small body 
primates, until now protocol adaptations were not available. This way, C. jacchus 
offen demonstrate poor adherence to tests. In function of this, in the present study 
we evaluated the influence of subject variables, such as stress response (cortisol 
levels) and motivation (response to sacarose) in the adherence to work memory 
tests. Neither fecal cortisol levels nor sucrose response showed correlation with 
adherence to tests (Pearson Correlation Test, p> 0,05). These results suggest 
that the experimental protocols are the main factors leading to poor adherence. 

 
 
Keywords: WORKING MEMORY;callithrix jacchus 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1217 

 

CÓDIGO: SB1373 

AUTOR: VIVIANE FERREIRA DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: ALICE DE MORAES CALVENTE VERSIEUX 

 

 

TÍTULO: Padrões de distribuição geográfica e riqueza de Rhipsalideae 

Resumo 

Ao longo do tempo, padrões de distribuição das espécies foram sendo moldados 
sem que houvesse, para alguns grupos, fatores claramente visíveis para que se 
compreendesse tal padrão. Ter a compreensão de quais fatores ambientais, 
quais características determinantes da espécie ou ainda, a forma de interação 
entre ambos, estariam correlacionadas para causar tal distribuição, são de suma 
importância para saber como os grupos de organismos se estabeleceram nos 
ambientes ao longo do tempo. A comunidade científica se empenha para que 
questões, ainda sem explicações, possam ser esclarecidas através da troca de 
conhecimentos. Sendo assim, questões são levantadas acerca da tribo 
Rhipsalideae, pertencente à subfamília Cactoideae (família Cactaceae). A 
história biogeográfica da tribo como um todo ainda apresenta muitos pontos a 
serem esclarecidos, visto que muitos estudos expõem informações referentes às 
espécies dos gêneros de Rhipsalideae, pontualmente. O objetivo deste trabalho 
é ampliar o conhecimento da biogeografia das espécies e dos biomas onde 
ocorrem, contribuindo para construir estratégias de conservação de ambos e 
subsidiar trabalhos mais aprofundados relacionados às espécies da tribo. 
 
Palavras-chave: Tribo, Cactaceae, biogeografia, Cactoideae, cactos epífitos 

TITLE: Rhipsalideae geographic distribution and richness patterns 

Abstract 

Over time, distribution patterns of the species were being shaped without, for 
some groups, clearly visible factors to understand such a pattern. Having an 
understanding of which environmental factors, which determinant characteristics 
of the species, or how the interaction between them, would be correlated to cause 
such distribution, are of paramount importance to know how groups of organisms 
have established themselves in the environments over time. The scientific 
community strives to ensure that unanswered questions can be clarified through 
knowledge exchange. Thus, questions are raised about the Rhipsalideae tribe, 
belonging to the subfamily Cactoideae (family Cactaceae). The biogeographic 
history of the tribe as a whole still has many points to be clarified, since many 
studies expose information regarding the species of Rhipsalideae genera, 
punctually. The objective of this work is to broaden the knowledge of the 
biogeography of the species and biomes where they occur, contributing to build 
conservation strategies of both and subsidize further work related to the species 
of the tribe. 
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Keywords: Tribe, Cactaceae, biogeography, Cactoideae, epiphyte cacti 
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TÍTULO: Qualidade de vida de crianças com constipação intestinal 

Resumo 

 

A constipação funcional na infância está entre as desordens funcionais 
gastrointestinais mais frequentes, sendo de etiologia multifatorial. No Brasil, a 
prevalência é 14,7% a 36,5% de constipação como queixa recorrente na consulta 
pediátrica. A idade média de aparecimento dos sintomas é de 2,3 anos. As 
queixas mais prevalentes no momento da consulta são defecação dolorosa e 
infrequente, incontinência fecal e dor abdominal. O manejo da constipação 
funcional tem como um dos focos a melhoria da qualidade de vida do paciente, 
por isso deve incluir ingestão adequada de fibras e líquidos, atividade física 
adequada e tratamento medicamentoso. Este estudo visa avaliar a qualidade de 
vida de crianças com constipação intestinal funcional através do questionário 
AUQEI e identificar quais os domínios e, consequentemente, as circunstâncias 
de vida mais afetadas por essa desordem. A casuística foi constituída por 8 
pacientes constipados, acompanhados no ambulatório da UASCA – HUOL – 
UFRN, com idade entre 4 e 12 anos. Houve comprometimento da qualidade de 
vida de parte das crianças com constipação funcional. O domínio mais 
prejudicado foi a autonomia. 

 
 
Palavras-chave: Constipação funcional, qualidade de vida, crianças, AUQEI 

TITLE: Quality of life of children with functional constipation 

Abstract 

 

Functional constipation in childhood is among the most frequent gastrointestinal 
functional disorders, being of multifactorial etiology. In Brazil, the prevalence is 
14.7% to 36.5% of constipation as a recurrent complaint in pediatric 
consultations. The average age of onset of symptoms is 2.3 years. The most 
prevalent complaints at the time of consultation are painful and infrequent 
defecation, fecal incontinence and abdominal pain. Management of functional 
constipation is focused on improving the patient's quality of life, so it should 
include adequate fiber and fluid intake, adequate physical activity and drug 
treatment. This study aims to evaluate the quality of life of children with functional 
bowel constipation through the AUQEI questionnaire and to identify which 
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domains and, consequently, the life circumstances most affected by this disorder. 
The sample consisted of 8 constipated patients followed at the outpatient clinic 
of UASCA - HUOL - UFRN, aged between 4 and 12 years. The quality of life of 
children with functional constipation was compromised. The most undermined 
domain was autonomy. 

 
 
Keywords: Functional constipation, quality of life, children, AUQEI 
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TÍTULO: Intervenções educativas: análise documental de um curso 

Resumo 

A educação a distância (EaD), também chamada de ensino a distância e e-
learning (Moore &Kearsley, 2008), é uma modalidade de ensino-aprendizagem 
que vem crescendo, nos anos mais recentes, nas instituições educativas 
principalmente no ensino superior (IES). Este estudo buscará fazer uma análise 
de autores tratam dessa temática no campo da saúde tendo como questões 
norteadoras: Quais as potencialidades e fragilidades da Educação a Distância 
no contexto da saúde? Quais as principais tendências? Para responder as 
referidas questões o estudo teve como objetivos do estudo: mapear publicações 
acerca do tema da EAD no contexto da saúde; identificar potencialidades e 
fragilidades relatadas; apresentar tendências apontadas pelos estudos 
realizados. Trata-se de uma revisão integrativa, com os dados coletados na 
SCIELO e LILACS, incluindo artigos publicados entre 2012 e 2019, seguindo um 
protocolo constituído por seis etapas: 1- Estabelecimento das questões 
norteadoras; 2- Critérios de inclusão e exclusão; 3- Categorização, organização 
das informações e formação de um banco de dados com artigos pré-
selecionados 4- Avaliação dos artigos 5- Análise e interpretação dos resultados 
6- Conclusão da revisão e elaboração da apresentação da revisão/síntese do 
conhecimento. 
 
Palavras-chave: Educação a Distância. Ensino a Distancia. Saúde. SUS 

TITLE: DISTANCE EDUCATION IN THE HEALTH CONTEXT: potentialities, 

weaknesses and trends. 

Abstract 

Distance education (EaD), also called distance education and e-learning (Moore 
& Kearsley, 2008), is a teaching-learning modality that has been growing in recent 
years in educational institutions, especially in higher education. This study will 
seek to make an analysis of authors addressing this issue in the health field with 
the following guiding questions: What are the potentialities and weaknesses of 
Distance Education in the context of health? What are the main trends? To 
answer these questions, the study aimed to: map publications on the topic of 
distance education in the context of health; identify potentialities and weaknesses 
reported; present trends pointed by the studies performed. This is an integrative 
review, with data collected from SCIELO and LILACS, including articles published 
between 2012 and 2019, following a protocol consisting of six steps: 1- 
Establishment of guiding questions; 2- Inclusion and exclusion criteria; 3- 
Categorization, organization of information and formation of a database with pre-
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selected articles 4- Evaluation of articles 5- Analysis and interpretation of results 
6- Conclusion of the review and elaboration of the presentation of the review / 
synthesis of knowledge. 
 
Keywords: Distance Education. teaching education. Health. SUS 
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TÍTULO: Uso de tanino de Anacardium occidentale em pó sobre a eclosão de 

ovos e sobrevivência de alevinos de Betta splendens 

Resumo 

 

O Cajueiro apresenta diversas propriedades biológicas, destacando-se às anti-
inflamatória, antioxidantes, antimicrobiana, cicatrizante, antibacteriano, 
antifúngico, isso ocorre devido à presença natural de tanino. Deste modo, o 
presente estudo tem como objetivo, extrair, quantificar e analisar a ação dos 
taninos da Anacardium occidentale, sob a eclosão e sobrevivência de alevinos 
de Betta splendens Regan. Os materiais coletados na Escola Agrícola de Jundiaí 
foram secos ao ar, moídos e classificados, utilizando assim 25 gramas. O extrato 
obtido foi passado em peneira, em tecido de flanela, filtrado em funil de vidro de 
porosidade 2 e concentrado. Determinando-se dessa forma o teor de sólidos 
totais (TST) com um resultado de 17,49% e o teor de taninos condensados (TTC) 
com resultado de 8,20% para o presente estudo. A média da taxa de eclosão 
teve como principais resultados o T0, que obteve a maior média sendo de 6,6 e 
foi seguido pelo T1 com média de 3,6. E se teve um desvio padrão de 
2,77. Conclui-se que para as concentrações de tanino de cajueiro analisadas, 
não houve significativa taxa de eclosão, sendo necessário realizar novas 
pesquisas com outras concentrações. 

 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Tanino, Betta splendens, Anacardium 

occidentale 

TITLE: Use of Anacardium occidentale tannin powder on egg hatching and 

survival of Betta splendens fingerlings 

Abstract 

Cashew tree has several biological properties, especially anti-inflammatory, 
antioxidant, antimicrobial, healing, antibacterial, antifungal, this is due to the 
natural presence of tannin. Thus, the present study aims to extract, quantify and 
analyze the action of tannins of Anacardium occidentale under hatching and 
survival of fingerlings of Betta splendens Regan. The materials collected at the 
Jundiaí Agricultural School were air dried, ground and graded, thus using 25 
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grams. The obtained extract was sieved in flannel cloth, filtered through a porosity 
glass funnel 2 and concentrated. Thus determining the total solids content (TST) 
with a result of 17.49% and the condensed tannin content (TTC) with a result of 
8.20% for the present study. The average hatching rate had as main results T0, 
which obtained the highest average being 6.6 and was followed by T1 with an 
average of 3.6. What if it had a standard deviation of 2.77. It was concluded that 
for the cashew tannin concentrations analyzed, there was no significant hatching 
rate, and further research with other concentrations was necessary. 

 
Keywords: Keywords: Tannin, Betta splendens, Anacardium occidentale 
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TÍTULO: Análise da cinemática 3D do complexo do ombro em atletas com GIRD 

durante a elevação do braço. 

Resumo 

Introdução: O movimento de arremesso, bem como outros movimentos acima da 
cabeça realizados em esportes como o handebol, voleibol e tênis, impõe um 
estresse excessivo na articulação glenoumeral (GU) devido à alta velocidade 
angular e repetição dos movimentos. Tais movimentos podem gerar adaptações 
ósseas, de cápsula articular, cinemática escapular e musculares que culminam 
com o desenvolvimento do Déficit de Rotação Interna da Glenoumeral, 
conhecido como GIRD. Objetivo: Analisar a influência do GIRD no movimento 
3D do complexo do ombro, mais especificamente na escápula, em atletas de 
arremesso. Métodos: Participaram deste estudo 12 indivíduos atletas de esporte 
de arremesso divididos em dois grupos: um composto por atletas 6 com GIRD e 
outro com 6 atletas sem GIRD. Foi realizada avaliação de amplitude de 
movimento de rotação medial (RM) e rotação lateral (RL) de ombro para 
detecção de GIRD. A cinemática da escápula foi avaliada durante os movimentos 
de RM, RL do ombro e elevação do braço, utilizando o sistema de rastreamento 
eletromagnético Flock of Birds para avaliação. 
 
Resultados e Discussão: Não houve diferenças entre os grupos durante os 
movimentos de elevação do ombro no plano escapular (30º, 60º, 90º e 120º), de 
RM máxima e RL máxima analisando as variáveis de rotação interna (RI) da 
escápula, rotação superior da escápula e inclinação anterior/posterior da 
escápula. 
 
Introdução: O movimento de arremesso, bem como outros movimentos acima da 
cabeça realizados em esportes 
 
Palavras-chave: fisioterapia esportiva, GIRD, Flock of Birds. 

TITLE: AVALIAÇÃO CINEMÁTICA 3D DO COMPLEXO DO OMBRO EM 

ATLETAS COM DÉFICT DE ROTAÇÃO INTERNA DA GLENOUMERAL (GIRD) 

Abstract 

 

Introduction: Throwing motion, as well as other overhead movements performed 
in sports such as handball, volleyball and tennis, impose excessive stress on the 
glenohumeral joint (GU) due to the high angular velocity and repetition of the 
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movements. Such movements can lead to bone, joint capsule, scapular 
kinematics, and muscle adaptations that culminate in the development of 
Glenoumeral's Internal Rotation Deficit, known as GIRD. Objective: To analyze 
the influence of GIRD on the 3D movement of the shoulder complex, more 
specifically on the scapula, in throwing athletes. METHODS: Twelve athletes of 
throwing sports participated in this study divided into two groups: one composed 
by 6 athletes with GIRD and another with 6 athletes without GIRD. Medial rotation 
range of motion (MR) and shoulder lateral rotation (RL) were evaluated for GIRD 
detection. Scapular kinematics were assessed during MRI, shoulder RL, and arm 
elevation movements using the Flock of Birds electromagnetic tracking system 
for evaluation. 

 

Results and Discussion: There were no differences between the groups during 
shoulder lift movements in the scapular plane (30º, 60º, 90º and 120º), maximal 
MRI and maximal LR analyzing the scapular internal rotation (RI), superior 
rotation variables. of the scapula and anterior / posterior inclination of the scapula. 

 

Conclusion: It was found that there was no difference in scapular kinematics in 
individuals with GIRD and without GIRD. 

 
 
Keywords: sports physiotherapy, GIRD, Flock of Birds. 
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TÍTULO: Análise da força muscular dos rotadores do ombro em atletas com e 

sem GIRD 

Resumo 

Introdução: Atletas de esportes de arremesso têm ombros submetidos a altas 
tensões durante este movimento. A repetição leva a adaptações no ombro 
dominante, como a redução de amplitude de movimento (ADM) de rotação 
medial (RM), que caracteriza o GIRD (glenohumeral internal rotation deficit), e 
a fraqueza de rotadores laterais (RL) e o desequilíbrio na razão de força RL/RM. 
A literatura ainda é inconclusiva quando se trata da relação entre fraqueza de RL 
e GIRD. Objetivo: Avaliar a presença de alterações de força isométrica de RL e 
RM do ombro em atletas com e sem GIRD. Métodos: Estudo transversal com 14 
atletas, divididos pela avaliação de ADM de RM em grupos com GIRD (CG) e 
sem GIRD (SG), ambos com 7 indivíduos. Utilizou-se inclinômetro digital para 
avaliação de ADM e dinamômetro manual para avaliação da força isométrica de 
RM e RL. Para comparação entre os grupos utilizou-se o teste t independente, 
considerando p≤0,05. Resultados e Discussão: Houve diferença estatística 
(p≤0,05) de ADM de RM entre membro dominante e não dominante, confirmando 
a divisão dos grupos. Para ADM e força isométrica de RL e RM e razão de força 
RL/RM, não houve diferença entre grupos. No entanto, o grupo CG apresentou 
razão de força RL/RM reduzido em comparação ao grupo SG. Conclusão: Não 
houve diferença estatística entre grupos para as variáveis analisadas. Contudo, 
o grupo CG mostrou menor média da razão RL/RM, mostrando que o GIRD 
potencialmente interfere na força isométrica de RM e RL de ombro. 
 
Palavras-chave: Atletas de arremesso. Glenoumeral. Déficit de rotação medial. 

TITLE: Analysis of shoulder rotator muscle strength in athletes with and without 

GIRD 

Abstract 

Introduction: Sports overhead athletes have shoulders subjected to high tensions 
during the throwing. Repetition leads to adaptations in the dominant limb, such 
as medial rotation (RM) range of motion (ROM) reduction, which characterizes 
glenohumeral internal rotation deficit (GIRD), and lateral rotator (RL) weakness 
and imbalance in force ratio RL/RM. The literature is still inconclusive about the 
relationship among RL weakness and GIRD. Objective: To evaluate the presence 
of changes in shoulder RL and RM isometric strength in athletes with and without 
GIRD. Methods: Cross-sectional study with 14 athletes, divided by RM ROM 
evaluation in groups with GIRD (CG) and without GIRD (SG), both with 7 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1228 

 

individuals. Digital inclinometer was used to evaluate ROM and manual 
dynamometer to assess isometric strength of RM and RL. For comparison 
between groups, the independent t-test was used, considering p≤0.05. Results 
and Discussion: There was a statistical difference (p≤0.05) in ROM among the 
dominant and non-dominant limbs, confirming the division of groups. For ROM 
and isometric strength of RL and RM and strength ratio RL/RM, there was no 
difference between groups. However, the CG group had a reduced RL/RM 
strength ratio compared to the SG group. Conclusion: There was no statistical 
difference between groups for the analyzed variables. However, the CG group 
showed a lower mean RL/RM ratio, showing that GIRD potentially interferes with 
the isometric strength of shoulder RM and LR. 
 
Keywords: Throwing athletes. Glenohumeral joint. Internal rotation deficit. 
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TÍTULO: Produção, caracterização e avaliação de atividades antiproliferativa, 

antioxidante e antibacteriana de nanopartículas de prata contendo xilanas 

extraídas de um subproduto agrícola: sabugo de milho 

Resumo 

 
O sabugo de milho é um subproduto do cultivo do milho que é pouco utilizado 
economicamente o que leva ao desperdício de milhões de toneladas desse 
material anualmente. Do sabugo pode-se extrair moléculas, inclusive um 
polissacarídeo bioativo, rico em xilose, denominado de xilana. Neste trabalho, 
foram produzidas, por um método sustentável ao meio ambiente (síntese verde), 
nanopartículas de prata contendo xilanas de sabugo de milho (nanoxilanas). 
Para tal, a xilana de sabugo de milho foi extraída com o auxílio de ondas de 
ultrassom. Análises químicas mostraram que esta não estava contaminada por 
proteínas nem por compostos fenólicos. A xilana foi hidrolisada e seus 
componentes monossacarídicos foram determinados por cromatografia líquida 
de alta eficiência (CLAE). Na análise monossacarídica identificou-se os 
componentes sendo eles, xilose: glucose: galactose: manose: ácido glucurônico 
nas seguintes proporções 50: 21: 14: 9: 2,5: 2,5, respectivamente. A formação 
das nanoxilanas foi acompanhada por espectroscopia UV-visível com kmax = 
469 nm. Análises de espectroscopia de infravermelho confirmaram a presença 
da prata e xilana na nanopartícula. Já as análises de dispersão dinâmica de luz 
e microscopia (DLS) e de força atômica (MFA) mostraram que o tamanho das 
partículas foi em média de 102 nm e que essas tinham um formato arredondado. 
Os dados de DLS também mostraram que as nanoxilanas permaneceram 
estáveis por 12 meses quando armazenadas a 4 °C e protegidas da luz.  
 

 
Palavras-chave: Polissacarídeos; Fungos; Antiparasitário; Subproduto agrícola. 

TITLE: Green synthesis of nanoparticles containing silver and xylan from corn 

cob: physicochemical characterization and evaluation of its antioxidant and 

antimicrobial activities against protozoa and fungi. 

Abstract 

Corn cob is an agricultural by-product that annually produces a huge amount of 
waste estimated at thousands of tons, and it is a source of xylan, a bioactive 
polysaccharide. In this article, silver nanoparticles containing xylan (nanoxylan) 
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were synthesized using an environmentally friendly synthesis method. Therefore, 
for such, we extracted the xylan from corn cob using ultrasound. Proteins or 
phenolic compounds did not contaminate this xylan. In addition, HPLC analysis 
showed that it contains xylose: glucose: arabinose: galactose: mannose: 
glucuronic acid in a molar percentage ratio of 50: 21: 14: 9.0: 2.5: 2.5, 
respectively. The formation of nanoxylan was analyzed by UV–vis spectroscopy 
at kmax = 469 nm. Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) confirmed the 
presence of silver and xylan in nanoxylan. Dynamic Light Dispersion (DLS) and 
Atomic Force Microscopy (AFM) showed size of ± 102.0 nm and spherical shaped 
nanoparticles, respectively. DLS also showed nanoxylans were stable for 12 
months. Coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES) showed 
nanoxylan contain 19% of silver. Nanoxylan reduced viability of the 
promastigotes of Leishmania amazonensis (L. amazonensis) (IC50 25 μg/mL), 
while xylan was not effective. In addition, nanoxylan showed antifungal activity 
on Candida albicans (MIC = 7.5 μg/mL) Candida parapsilosis (MIC = 7.5 μg/mL) 
and Cryptococcus neorformans (MIC = 7.5 μg/mL). 
 
Keywords: Polysacharides; Fungi; Antiparasitic; Agricultural byproduct 
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TÍTULO: EXERCÍCIO ASSOCIADO A OCLUSÃO VASCULAR PARCIAL NO 

TRATAMENTO DA OSTEOARTRITE 

Resumo 

A ostoeartrite (OA) é a doença reumática mais comum ao redor do mundo e uma 
das mais frequentes, ela gera dor crônica, disfunção física e redução da 
qualidade de vida. Como tratamento, os exercícios resistidos com oclusão 
vascular parcial (EROVP) de baixa carga (20-30% de 1-RM) têm apresentado 
resultados semelhantes ao exercício resistido de alta intensidade tradicional 
(ERAIT) sem oclusão vascular (cargas≥60% de 1-RM), desde que o volume total 
de exercício seja pareado. Não está claro, porém, se EROVP de baixíssima 
intensidade e baixo volume gera melhoras clínicas semelhantes ao ERAIT em 
pacientes com OA de joelho. Temos então como objetivo verificar se EROVP de 
baixíssima intensidade e baixo volume apresenta os mesmos efeitos do EAIT 
sobre o desempenho muscular em pacientes com OA de joelho. Nesse estudo 
serão fornecidas 2 sessões semanais de tratamento, durante 12 semanas. Os 
pacientes realizarão um protocolo de exercícios padronizado envolvendo 
fortalecimento dos músculos da coxa com EROVP de baixíssima intensidade 
(10% de 1-RM) e baixo volume, ou ERAIT (60% de 1-RM). Os desfechos clínicos 
serão coletados por um avaliador mascarado com relação aos grupos de 
alocação. Os pacientes apresentaram um ganho de 186kg na Hack Machine e 
37kg na cadeira extensora, quando comparados pré e pós tratamento. Com isso 
concluimos que os exercícios foram capazes de aumentar a força independente 
do grupo alocado, e futuramente será possível a realização da análise separada 
dos grupos. 
 
Palavras-chave: Exercício de oclusão vascular; desempenho muscular; 

osteoartrite. 

TITLE: EXERCISE ASSOCIATED WITH PARTIAL VASCULAR INCLUSION IN 

THE TREATMENT OF OSTEOARTRITE 

Abstract 

Osteoarthritis (OA) is the most common rheumatic disease worldwide and one of 
the most common, it generates chronic pain, physical dysfunction and reduced 
quality of life. As a treatment, resistance exercises with low-load partial vascular 
occlusion (REPVO) (20-30% of 1-RM) have shown similar results to traditional 
high-intensity resistance exercise (THIRE) without vascular occlusion (loads ≥ 
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60% of 1-RM) as long as the total exercise volume is matched. It is unclear, 
however, whether very low intensity low volume REPVO generates clinical 
improvements similar to THIRE in patients with knee OA. The objective of this 
study is to verify if very low intensity and low volume REPVO has the same effects 
of THIRE on muscle performance in patients with knee OA. This study will provide 
2 weekly treatment sessions for 12 weeks. Patients will perform a standardized 
exercise protocol involving strengthening of the thigh muscles with very low 
intensity (10% 1-RM) and low volume THIRE (60% 1-RM). Clinical outcomes will 
be collected by a masked evaluator regarding allocation groups. The results 
showed a gain of 186kg in the cutting machine and 37kg in the extensor chair 
when compared before and after treatment. With this it is concluded that the 
exercises were able to increase the strength of the allocation group, and in the 
future it will be possible to perform the analysis of isolated groups. 
 
Keywords: Occlusion vascular exercise; muscle performance; osteoarthritis. 
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

CENTESIMAL DE PÃO SEM GLÚTEN A PARTIR DE FARINHA DA CASCA DE 

MELÃO CANTALOUPE (Cucumis melo L.) 

Resumo 

O melão (Cucumis melo L.) é uma cultura de expressão no Brasil, com 50% da 
produção no estado do Rio Grande Norte, observa-se o potencial para a 
utilização integral de partes dessa fruta, sua casca representa mais de 50% do 
seu peso e estudos demonstraram atividade antiproliferativa, antioxidante e 
potencial prebiótico. Portanto, o presente estudo teve como objetivo determinar 
a composição centesimal das farinhas de cascas obtidas a partir de diferentes 
tipos comerciais de melão, e desenvolver formulação de pão destinado a 
indivíduos com doença celíaca e intolerância ao glúten não celíaca. As cascas 
foram higienizadas, secas durante 8 h em estufa a 60ºC, trituradas e 
acondicionadas sob congelamento para a realização das análises  de umidade, 
cinzas, proteinas, lipídios, fibras e carboidratos. Os pães foram elaborados a 
partir de padronização, F1 contendo apenas os ingredientes padrões e F2 
contendo 30% de farinha de melão Cantaloupe(CA). Houve diferença 
significativa para proteínas(p=0,0126) para CA[11,59(0,44)] e Honey 
Dew[10,35(0,24)], fibras(p=0,0028) para CA[36,64(1,63)] e HD[30,12(0,55)], 
carboidratos(p=0,2049) e energia(p=0,0331) para HD 33,3%(1,41) e 183 
Kcal/100g(5,14) em relação a CA que apresentou 25,49%(1,63) e 156 
Kcal/100g(8,22). A F2 apresentou agregação de fibras, minerais e proteínas ao 
pão formulado, reforçando a viabilidade da utilização dessas farinhas para o 
desenvolvimento de novos produtos como ferramenta para o aproveitamento 
integral dos alimentos. 
 
Palavras-chave: Resíduo de frutas. Aproveitamento de resíduos. Fibras. 

TITLE: DEVELOPMENT AND EVALUATION OF THE CENTESIMAL 

COMPOSITION OF GLUTEN-FREE BREAD FROM MELON PEEL (Cucumis 

melo L.) 

Abstract 

Melon (Cucumis melo L.) is an expression crop in Brazil, with 50% of the 
production in the state of Rio Grande Norte. The potential for the full utilization of 
parts of this fruit is observed. Its weight and studies have shown antiproliferative 
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activity, antioxidant and prebiotic potential. Therefore, the present study aimed to 
determine the centesimal composition of peel flours obtained from different 
commercial types of melon, and to develop bread formulation for individuals with 
celiac disease and non-celiac gluten intolerance. The hulls were sanitized, dried 
for 8 h in an oven at 60ºC, crushed and conditioned under freezing for moisture, 
ash, protein, lipid, fiber and carbohydrate analyzes. The breads were prepared 
from standardization, F1 containing only the standard ingredients and F2 
containing 30% Cantaloupe (CA) melon flour. There was a significant difference 
for protein (p = 0.0126) for CA [11.59 (0.44)] and Honey Dew [10.35 (0.24)], fiber 
(p = 0.0028) for CA [36 , 64 (1.63)] and HD [30.12 (0.55)], carbohydrates (p = 
0.2049) and energy (p = 0.0331) for HD 33.3% (1.41) and 183 Kcal / 100g (5.14) 
compared to CA which presented 25.49% (1.63) and 156 Kcal / 100g (8.22). F2 
presented fiber, mineral and protein aggregation to the formulated bread, 
reinforcing the viability of the use of these flours for the development of new 
products as a tool for the integral utilization of the food. 

 
Keywords: Fruit residue. Utilization of waste. Fibers. 
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TÍTULO: Impacto dos determinantes sociais na organização dos serviços de 

Atenção à Saúde Bucal: uma análise a partir do Programa Nacional de Melhoria 

do Acesso e da Qualidade (PMAQ- CEO) 

Resumo 

INTRODUÇÃO: O Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade aos Centros de 
Especialidades Odontológicas (PMAQ-CEO) surgiu como estratégia de 
qualificação dos serviços especializados em saúde bucal. A avaliação deve ser 
capaz de determinar em que medida esse serviço satisfaz as expectativas da 
população. OBJETIVOS: Analisar a qualidade da assistência aos usuários nos 
CEOs do Brasil, considerando a percepção de cada um. METODOLOGIA: 
Estudo quantitativo, com análise de dados secundários e delineamento 
transversal. Foi realizado nos CEOs que aderiram ao PMAQ-CEO, com amostra 
de 8.898 usuários entre os 935 CEOs do país. A coleta foi realizada através do 
banco de dados da avaliação externa do PMAQ-CEO 1º ciclo e os dados 
analisados através da estatística descritiva inferencial e comparação de médias. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: A maioria dos usuários (71%) esperou menos 
de 1 mês para iniciar o tratamento e foi consultada sobre o melhor horário da 
consulta (62,2%). O acolhimento foi muito bom ou bom (95,1%) e 99,5% dos 
usuários se sentiram respeitados. O conforto durante o atendimento prevaleceu 
como muito bom ou bom (92%). Quando se perguntou uma nota de 0 a 10 em 
relação ao nível satisfação com o atendimento do dentista, a média foi de 9,52, 
enquanto que com o atendimento recebido na recepção do CEO, a média foi de 
9,31. CONCLUSÃO: Percebeu-se que a maioria dos entrevistados estava 
satisfeita. Mais de 90% dos usuários se sentiu acolhido, respeitado e confortável 
no consultório. 
 
Palavras-chave: SAÚDE BUCAL; AVALIAÇÃO EM SAÚDE; ASSISTÊNCIA 

ODONTOLÓGICA. 

TITLE: Impact of Social Determinants on the Oral Health Care Directorate: An 

Analysis of the National Access and Quality Improvement Program (PMAQ-CEO) 

Abstract 

INTRODUCTION: The Program for Improving Access and Quality to Dental 
Specialty Centers (PMAQ-CEO) emerged as a strategy for qualifying specialized 
oral health services. Thus, the assessment should be able to determine to what 
extent this service meets the expectations of the population, based on the 
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perception of CEOs' users. OBJECTIVES: To analyze the quality of user 
assistance to CEOs in Brazil, considering their perceptions. METHODOLOGY: 
Quantitative study with secondary data analysis and cross-sectional design. It 
was conducted on CEOs who joined the PMAQ-CEO, with a sample of 8,898 
users among 935 CEOs in the country. The collection was performed through the 
PMAQ-CEO 1st cycle external evaluation database and the data analyzed 
through inferential descriptive statistics and comparison of means. RESULTS 
AND DISCUSSION: Most users (71%) waited less than 1 month to start treatment 
and were consulted about the best appointment time (62.2%). The reception was 
very good or good (95.1%) and 99.5% of users felt respected. Comfort during 
care prevailed as very good or good (92%). When asked a score from 0 to 10 
regarding the level of satisfaction with the dentist's care, the average was 9.52, 
while the care received at the CEO's reception average was 9.31. 
CONCLUSION: From the users' evaluation, it was noticed that most of the 
interviewees were satisfied. More than 90% of users felt welcome, respected and 
comfortable in the dentist office. 
 
Keywords: ORAL HEALTH; HEALTH EVALUATION; DENTAL CARE. 
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TÍTULO: Efeito do antidepressivo fluoxetina sobre parâmetros espermáticos e na 

contração do epidídimo de rato 

Resumo 

Fluoxetina é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina amplamente usado 
para o tratamento da depressão. Diversos estudos têm demonstrado que a 
fluoxetina é capaz de prejudicar a fertilidade masculina. No entanto, os 
mecanismos pelos quais a fluoxetina afeta a fertilidade masculina não são 
completamente conhecidos. Este estudo foi conduzido com o intuito de avaliar 
se a fluoxetina in vitro ou in vivo é capaz de alterar a atividade motora do 
epidídimo e parâmetros espermáticos epididimários. Os efeitos in vitro da 
fluoxetina foram avaliados por meio de experimentos funcionais na cauda distal 
do epidídimo em banho de orgão isolado. O tratamento in vivo com fluoxetina 20 
mg/Kg (i.p.) por 21 dias também foi avaliado nas contrações da causa distal do 
epidídimo, níveis de testosterona e parâmetros espermáticos. Fluoxetina 3 e 10 
µM foi capaz de deprimir as contrações da cauda distal do epidídimo induzidas 
por KCl em 30 e 70%, respectivamente. Fluoxetina 3 e 10 µM diminuíram o Emax 
para fenilefrina em 50 e 80%, respectivamente. De forma similar, fluoxetina 3 e 
10 µM também diminui o Emax para o carbacol (50 e 75%, respectivamente). 
Em conclusão, as alterações da atividade motora do epidídimo induzidas pela 
fluoxetina poderiam estar associadas à redução da contagem de 
espermatozoides no epidídimo e ao tempo de transido espermático acelerado na 
região da cauda deste órgão.  
 
Palavras-chave: Fluoxetina, cauda distal do epidídimo, parâmetros 

espermáticos. 

TITLE: Fluoxetine effects on rat sperm parameters and epididymis contraction. 

Abstract 

Fluoxetine is a selective serotonin reuptake inhibitor widely used for the treatment 
of depression. Several studies have shown that fluoxetine is capable of impairing 
male fertility. However, the mechanisms by which fluoxetine affects male fertility 
are not completely known. This study was conducted to evaluate whether 
fluoxetine in vitro or in vivo is capable of altering epididymis motor activity and 
epididymal sperm parameters. The in vitro effects of fluoxetine were evaluated 
by functional experiments on the distal epididymis tail in an isolated organ bath. 
In vivo treatment with fluoxetine 20 mg / kg (i.p.) for 21 days was also evaluated 
for contractions of distal cause of epididymis, testosterone levels and sperm 
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parameters. Fluoxetine 3 and 10 µM were able to depress KCl-induced distal 
epididymis contractions by 30 and 70%, respectively. Fluoxetine 3 and 10 µM 
decreased Emax for phenylephrine by 50 and 80%, respectively. Similarly, 
fluoxetine 3 and 10 µM also decreases Emax for carbachol (50 and 75%, 
respectively). In conclusion, fluoxetine-induced changes in epididymis motor 
activity could be associated with reduced epididymis sperm count and 
accelerated sperm transit time in the tail region of this organ. 

 
Keywords: Fluoxetine; distal cauda epididymis contraction, sperm parameters. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1239 

 

CÓDIGO: SB1407 

AUTOR: SCARLETT MACHADO REIS 

ORIENTADOR: MARCIO ZIKAN CARDOSO 

 

 

TÍTULO: Fragmentacao e seus efeitos ecomorfologicos em especies de 

borboletas frugivoras 

Resumo 

A perda de habitat e a fragmentação causam a redução do habitat, dos recursos 
disponíveis e isolam populações. Dessa forma, a capacidade de dispersão de 
uma espécie pode definir a perpetuação da mesma. As respostas dos 
organismos as modificações no habitat, vem sendo amplamente estudada nos 
últimos anos (Hill et al. 1999a, Taylor et al. 1995, Van Dyck et al. 1999). Dessa 
forma, presente estudo foi realizado em uma área fragmentada de Mata Atlântica 
do Rio Grande do Norte. E avalia como a modificação do habitat altera a 
anatomia de borboletas da espécie Hamadryas februa. A espécie apresentou 
dimorfismo sexual para todas as variáveis morfológicas analisadas. As fêmeas 
são mais robustas em todas elas, exceto na proporção massa tórax, dessa forma 
os machos apresentam um investimento maior em tórax que as fêmeas.A 
quantidade de habitat, foi a variável da paisagem mais importante para explicar 
as variações morfológicas na espécie. 
 
Palavras-chave: Fragmentação, alteração morfológica, borboletas, Hamadryas 

februa. 

TITLE: Ecomorphological patterns in the Hamadryas februa Butterfly are affected 

by habitat changes. 

Abstract 

Habitat loss and fragmentation causes a decrease in habitat, in available 
resources and in isolated populations. So, a species' dispersal capacity can 
define its perpetuation.The responses of organisms to habitat changes have 
been widely studied in the past few years (Hill et al. 1999a, Taylor et al.1995, Van 
Dyck et al.1999). For this reason, the following study was made in a fragmented 
area of Mata Atlântica at Rio Grande do Norte. And analyzes how modifications 
in the habitat changes the anatomy of butterflies of the Hamadrys febrile species. 
Sexual dysmorphism was present for all morphological forms analyzed. Females 
are more robust in all variables except mass-chest ratio, thus, males have higher 
efforts for thorax ratio than females. Habitat quantity was the major landscape 
variable to explain morphological variations in the species. 
 
Keywords: Fragmentation, morphological change, butterflies, Hamadryas februa. 
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TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE EVENTOS ADVERSOS E ÓBITOS NEONATAIS 

PRECOCE 

Resumo 

O estudo objetivou analisar a ocorrência de eventos adversos registrados em 
recém-nascidos que tiveram óbitos neonatal precoce na Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal, em uma maternidade Escola no estado do Rio Grande do 
Norte. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, transversal e retrospectivo 
realizado em uma maternidade escola de referência no estado do Rio Grande do 
Norte-RN. Os dados foram coletados no período de julho a dezembro de 2018. 
A população foi composta pelos prontuários de recém-nascidos que foram a 
óbito no período de 2014, 2015, 2016 e 2017. Resultados: Os resultados 
permitem concluir que a mortalidade neonatal nos primeiros sete dias de vida no 
grupo estudado foi elevada (82 casos), e ocorreu principalmente em crianças de 
extremo baixo peso, com idade gestacional < 28 semanas. Tiveram como 
principais causas de óbito as afecções originadas no período perinatal, sendo 
consideradas mortes evitáveis. O evento adverso com consequente óbito 
neonatal precoce mais frequente encontrado em 41,8% dos avaliados foram os 
dist[N1] úrbios da termorregulação, seguido da sepse neonatal (35,37%), 
distúrbios metabólicos (27,2%) e extubação não planejada (10,7%). Conclusão: 
Os principais eventos adversos encontrados foram os distúrbios de 
termorregulação e metabólicos, sepse neonatal e extubação não planejada. 
Evidenciando, assim, que os óbitos neonatais se relacionam com a qualidade da 
atenção ofertada pelos serviços de saúde no período perinatal e neonatal.  
 
Palavras-chave: mortalidade neonatal, enfermagem neonatal, segurança do 

paciente 

TITLE: RELATIONSHIP BETWEEN ADVERSE EVENTS AND EARLY 

NEONATAL DEATH 

Abstract 

 

The study aimed to analyze the occurrence of adverse events recorded in 
newborns who had early neonatal deaths in the Neonatal Intensive Care Unit, in 
a maternity school in the state of Rio Grande do Norte. Methods: This is a 
descriptive, cross-sectional and retrospective study conducted at a reference 
maternity school in the state of Rio Grande do Norte-RN. Data were collected 
from July to December 2018. The population consisted of medical records of 
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newborns who died in the period 2014, 2015, 2016 and 2017. Results: The results 
allow us to conclude that neonatal mortality in the first seven days of life in the 
study group was high (82 cases), and occurred mainly in extremely low weight 
children with gestational age <28 weeks. The main causes of death were 
diseases originating in the perinatal period, being considered preventable deaths. 
The most frequent adverse event with consequent early neonatal death found in 
41.8% of the subjects was thermoregulatory disorders [N1], followed by neonatal 
sepsis (35.37%), metabolic disorders (27.2%) and non-extubation. planned 
(10.7%). Conclusion: The main adverse events found were thermoregulation and 
metabolic disorders, neonatal sepsis and unplanned extubation. Thus, showing 
that neonatal deaths are related to the quality of care offered by health services 
in the perinatal and neonatal period. 

 
 
Keywords: neonatal mortality, neonatal nursing, patient safety 
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TÍTULO: Ecomorfologia e Alometria relacionadas ao Habitat de Espécies de 

Lagartos Mabuyidae de região Semiárida brasileira 

Resumo 

Estudos ecomorfológicos são relevantes para esclarecer variações na 
morfologia corporal de organismos ao longo da sua evolução e as relações 
destas com os habitats que ocupam. Nessa perspectiva, foram analisadas as 
variações morfológicas em três espécies de lagartos do gênero Mabuya 
habitantes de diferentes ecossistemas do nordeste brasileiro, Mabuya 
agmosticha, M. heathi e M. macrorhyncha. As medidas corporais destas 
espécies, contemplando quatorze variáveis, foram tomadas e analisadas a partir 
dos respectivos espécimes tombados em Coleções Herpetológicas. Utilizaram-
se testes estatísticos, no programa R, foi feito uma Análise de Componentes 
Principais (PCA) para definir as variáveis morfométricas mais relevante nas três 
espécies. Estas variáveis foram comparadas com os habitats das espécies para 
testar a hipótese de que as variações morfológicas restringem ou potencializam 
o desempenho desses lagartos. Os resultados obtidos demonstram a 
importância deste estudo para esclarecimentos acerca de como estas espécies 
de Mabuya que ocupam diferentes habitats, através da seleção natural e, 
principalmente, corrobora a ideia de que as espécies bromelícolas (M. 
agmosticha e M. macrorhyncha) de fato apresentam adaptações morfológicas 
para a vida escansorial. Já em M. heathi, houve discrepância em relação às 
variáveis que se destacaram, visto que esta espécie tem hábito de vida 
totalmente diferente, por ocuparem habitat terrestre. 
 
Palavras-chave: Ecomorfologia. Análise de Componente Principal. Mabuyidae. 

Semiárido. 

TITLE: Habitat-related ecomorphology and allometry in Mabuyidae species of 

Brazilian semiarid region 

Abstract 

Ecomorphological studies are relevant to clarify variations in the body 
morphology of organisms throughout their evolution and their relationships with 
the habitats they occupy. From this perspective, the morphological variations in 
three species of lizards of the genus Mabuya inhabiting different ecosystems of 
northeastern Brazil, Mabuya agmosticha, M. heathi and M. macrorhyncha, were 
analyzed. The body measurements of these species, comprising fourteen 
variables, were taken and analyzed from the respective specimens listed in 
Herpetological Collections. Statistical tests were used. In the R program, a 
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Principal Component Analysis (PCA) was performed to define the most relevant 
morphometric variables in the three species. These variables were compared 
with species habitats to test the hypothesis that morphological variations restrict 
or enhance the performance of these lizards. The results show the importance of 
this study to clarify how these species of Mabuya that occupy different habitats 
through natural selection and, mainly, corroborate the idea that the bromelaceous 
species (M. agmosticha and M. macrorhyncha) actually present. morphological 
adaptations for the scansorial life. Already in M. heathi, there was discrepancy in 
relation to the variables that stood out, since this species has a totally different 
lifestyle because they occupy terrestrial habitat. 
 
Keywords: Ecomorphology. Principal Component Analysis. Mabuyidae. 

Semiarid. 
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TÍTULO: Evolução da diferenciação e determinação sexual no gênero 

Kryptolebias (Cyprinodontiformes, Cynolebiidae) e nos peixes ósseos (Teleostei) 

Resumo 

 

Muitos animais possuem culturas biológicas semelhantes às nossas, 
apresentando variações fenotípicas devido variações na determinação sexual 
dos mesmos. Isso pode nos explicar então o por que da grande diversidade de 
gêneros existentes na natureza, como fêmeas masculinizadas, machos 
feminilizados e o hermafroditismo. Os peixes são ótimos exemplos dessa 
diversidade, pois apresentam diversas formas de reprodução sexual e 
diferenciação sexual. Dentre eles o gênero Kryptolebias chama a atenção, pois 
são os únicos vertebrados que são hermafroditas auto fecundantes. Sendo 
assim o presente estudo visa entender filogeneticamente como se apresentam 
essas expressões sexuais, com o intuito de mostrar como podem ser facilmente 
utilizados como modelos de estudo de gênero. Para isso, foi realizada uma 
revisão bibliográfica, a respeito dos sistemas de determinação sexual de 89 
famílias de peixes ósseos. Foram obtidos dados moleculares de espécies 
representantes das famílias por meio do GenBank, os dados foram alinhados no 
software MEGA 6.0, onde foi construída uma filogenia. A partir da revisão 
obtivemos duas tabelas, referentes aos sistemas de determinação e 
diferenciação sexual das famílias. Obtivemos também uma filogenia, onde 
observou-se que o gênero Kryptolebias mesmo com estreitas relações 
filogenéticas com outros táxons, não necessariamente aparecem com sistemas 
de determinação ou diferenciação sexual similares. 

 
 
Palavras-chave: Peixes ósseos. Hermafroditismo; Autofecundação. 

TITLE: Evolution of sexual differentiation and determination in the genus 

Kryptolebias (Cyprinodontiformes, Cynolebiidae) and in bony fish (Teleostei) 

Abstract 

 

Many animals have biological cultures similar to ours, presenting phenotypic 
variations due to variations in their sexual determination. This may explain to us 
why the great diversity of genders in nature, such as masculinized females, 
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feminized males and hermaphroditism. Fish are great examples of this diversity, 
as they have various forms of sexual reproduction and sexual differentiation. 
Among them the genus Kryptolebias draws attention, as they are the only 
vertebrates that are self-fertilizing hermaphrodites. Thus, the present study aims 
to understand phylogenetically how these sexual expressions are presented, in 
order to show how they can be easily used as gender study models. To this end, 
a literature review was performed regarding the sexual determination systems of 
89 bone fish families. Molecular data were obtained from family representative 
species through GenBank, the data were aligned in the MEGA 6.0 software, 
where a phylogeny was constructed. From the review we obtained two tables, 
referring to the systems of determination and sexual differentiation of families. 
We also obtained a phylogeny, where it was observed that the genus 
Kryptolebias, even with close phylogenetic relationships with other taxa, does not 
necessarily appear with similar systems of determination or sexual differentiation. 

 
 
Keywords: Bony fish. Hermaphroditism. Self-fertilization. 
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TÍTULO: Avaliar a susceptibilidade do Triatoma brasiliensis (Hemiptera: 

Reduviidae, Triatominae) a infecção de isolados procedentes do semiárido do 

Rio Grande do Norte 

Resumo 

A doença de Chagas é uma endemia de grande importância socioeconômica no 
Brasil e o controle dos insetos vetores, os triatomíneos, é uma das formas mais 
simples de prevenção. Entretanto, a falta de métodos que possuam boa 
sensibilidade e especificidade para o diagnóstico do Trypanosoma cruzi no vetor 
dificultam a ação da vigilância entomológica. Diante disso, a bioespectroscopia 
com o uso do ATR-FTIR foi utilizada neste trabalho com o objetivo de avaliar a 
eficiência na identificação da infecção experimental de Triatoma brasiliensis por 
diferentes concentrações do T. cruzi. O método de xenodiagnóstico artificial foi 
utilizado para infectar experimentalmente ninfas de 4° e 5º estádio de T. 
brasiliensis com as DTUs (DiscreteTypingUnits, do inglês, Unidades Discretas 
de Tipagem) TcI (3188), TcII (RN25), TcIII (Pl 1.10.14), nas concentrações de 
4.000 e 4.0000 parasitos/mL (p/mL) de sangue. Seguidos 15 e 30 dias após 
infecção (DAI), espectros de infravermelho foram coletados do abdômen e da 
ampola retal de cada inseto; 30 DAI, o conteúdo intestinal foi coletado e 
posteriormente utilizados para análise do kDNA. Até o presente momento foram 
realizadas as infecções com as 4.000 e 40.000 p/mL da TcII e com 40.000 p/mL 
da TcIII. No exame direto, a infecção foi observada apenas na infecção com 
40.000 p/mL para TcII (n=6). Na cultura, foi possível recuperar os parasitos nas 
infecções com 4.000 (n=1) e 40.000 p/mL (n=10) da TcII.   
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Trypanosoma cruzi.Triatoma brasiliensis. ATR-

FTIR 

TITLE: Detection of Trypanosoma cruzi in Triatoma brasiliensis by Fourier 

Transform Attenuated Attenuated Total Reflectance (ATR-FTIR) 

Abstract 

 
Chagas disease is an endemic disease of great socioeconomic importance in 
Brazil and the control of insect vectors, triatomines, is one of the simplest forms 
of prevention. However, the lack of methods that have good sensitivity and 
specificity for the diagnosis of Trypanosoma cruzi in the vector make the action 
of entomological surveillance difficult. Therefore, biospectroscopy with the use of 
ATR-FTIR was used in this study to evaluate the efficiency in the identification of 
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experimental infection of Triatoma brasiliensis by different concentrations of T. 
cruzi.The artificial xenodiagnostic method was used to experimentally infect 4th 
and 5th stage T. brasiliensis nymphs with DiscreteTypingUnits DTc TcI (3188), 
TcII (RN25), TcIII (Pl 1.10. 14) at concentrations of 4,000 and 4,000 parasites / 
mL (w / mL) of blood. After 15 and 30 days after infection (DAI), infrared spectra 
were collected from the abdomen and rectal ampoule of each insect; 30 DAI, the 
intestinal content was collected and subsequently used for kDNA analysis.To 
date, infections with 4,000 and 40,000 p / mL TcII and 40,000 p / mL TcIII have 
been performed. On direct examination, infection was observed only in infection 
with 40,000 p / mL for TcII (n = 6). In culture, it was possible to recover the 
parasites in infections with 4,000 (n = 1) and 40,000 p / mL (n = 10) of TcII. The 
biospectroscopy analyzes of these insects have already been performed and are 
being analyzed at the Institute of Chemistry. The exper 
 
Keywords: Trypanosoma cruzi.Triatoma brasiliensis.Biospectroscopy. ATR-FTIR 
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TÍTULO: Zumbido e presbiacusia: obstáculos na qualidade de vida dos idosos. 

Resumo 

Após os 50 anos, o sistema auditivo degrada-se progressivamente, em especial, 
em altas frequências. No processo conhecido como presbiacusia, além do 
rebaixamento de limiares auditivos, outros sintomas podem estar presentes. O 
zumbido, percepção auditiva sem fonte sonora externa, pode prejudicar a 
qualidade de vida e atinge 33% dos idosos. O estudo objetivou investigar o 
impacto do zumbido na qualidade de vida de um grupo de idosos. Verificou-se a 
relação entre grau de desconforto com o zumbido e os limiares auditivos, pelo 
THI, e o quanto as características psicoacústicas do zumbido influenciam na 
percepção do problema. Foram 20 indivíduos por volta de 60 anos, ambos os 
sexos, com queixa de zumbido. Estes foram submetidos a anamnese 
audiológica e THI, avaliação audiológica básica para determinar limiares de 
audição e topodiagnóstico da perda auditiva, e procedimento de acufenometria 
para definir pitch e loudness do zumbido. A amostra tinha 12 indivíduos do sexo 
masculino e 8 do sexo feminino, 8 sem perda auditiva e 12 com perda. As 
frequências de zumbido com maior ocorrência foram de 6 e 8 kHz e nível de 
sensação ≤ 0. No THI, os graus leve e severo foram os mais relatados. Não se 
verificou diferença significativa entre homens e mulheres quanto à presença de 
zumbido, e a ocorrência do sintoma foi maior em sujeitos com perda auditiva. 
Acúfenos agudos loudness menores foram os de maior ocorrência e os scores 
de THI maiores foram relatadas por pacientes com perda auditiva. 
 
Palavras-chave: Idoso; Qualidade de vida; Presbiacusia; Acufenometria. 

TITLE: Tinnitus and presbycusis: handicap on the quality of life of the elderly 

Abstract 

After age 50, the auditory system gradually degrades, especially at higher 
frequencies. In the process known as presbycusis, in addition to lowering hearing 
thresholds, other symptoms may be present. Tinnitus, auditory perception without 
external sound source, can impair quality of life and affects 33% of the elderly. 
This study aimed to investigate the impact of tinnitus on the quality of life of an 
elderly group. The relationship between the degree of discomfort with tinnitus and 
hearing thresholds was verified by THI, and how much the psychoacoustic 
characteristics of tinnitus influence the perception of the problem. There were 20 
individuals around 60 years old, both sexes, complaining of tinnitus. They were 
submitted to audiological anamnesis and THI, basic audiological evaluation to 
determine hearing thresholds and hearing loss topodiagnosis, and 
acuphenometry procedure to define tinnitus pitch and loudness. The sample had 
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12 males and 8 females, 8 without hearing loss and 12 with hearing loss. The 
most frequent tinnitus frequencies were 6 and 8 kHz and sensation level ≤ 0. In 
THI, the mild and severe degrees were the most reported. There was no 
significant difference between men and women regarding the presence of 
tinnitus, and the occurrence of the symptom was higher 
 
Keywords: Elderly; Quality of life; Presbycusis; Acuphenometry. 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA IMUNOGENICIDADE ANTÍGENOS 

RECOMBINANTES DE Trypanosoma cruzi EM MODELO MURINO 

Resumo 

A doença de Chagas, descoberta pelo epidemiologista brasileiro Carlos Chagas, 
é uma doença tropical negligenciada, que até a década de 1920 não era vista 
como um problema de saúde pública. Após a descoberta de diversas patologias 
decorrentes da infecção pelo protozoário Trypanosoma cruzi, surgiu o interesse 
pela pesquisa para seu diagnóstico e tratamento. Até o presente momento, ainda 
não existem vacinas eficientes para o controle dessa parasitose de importância 
humana. Diante da necessidade de novas estratégias de imunização, foi 
desenvolvido um protocolo de imunização com antígenos recombinantes desse 
parasita, com posterior caracterização da resposta imune mediada por 
anticorpos. Soros de camundongos imunizados com dois diferentes antígenos 
foram utilizados para a determinação de anticorpos específicos para cada 
antígeno pelo método de ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) 
indireto, padronizado em nosso laboratório. Posteriormente, pretendemos avaliar 
a presença de anticorpos específicos para os dois antígenos recombinantes em 
indivíduos infectados com a doença de Chagas. Assim, pretendemos 
caracterizar a importância desses antígenos recombinantes na indução da 
imunidade durante a infecção natural e a imunização experimental com 
Trypanosoma cruzi. Consequentemente, esperamos potencializar a utilização 
desses antígenos recombinantes em futuros protocolos experimentais de 
vacinação em modelos animais. 
 
Palavras-chave: Antígenos recombinantes; doença de Chagas; ELISA; IgG. 

TITLE: CHARACTERIZATION OF IMMUNOGENICITY RECOMBINANT 

ANTIGENS OF Trypanosoma cruzi IN MURINO MODEL 

Abstract 

Chagas disease, discovered by Brazilian epidemiologist Carlos Chagas, is a 
neglected tropical disease that wasn't seen as a public health issue until 1920. 
After the discovery of several pathologies caused by the Trypanosoma cruzi 
protist, came an interest for researching its diagnosis and treatment. Up to now, 
there are no efficient vaccines to control this parasite of human relevance. In light 
of the necessity for new immunization strategies, an immunization protocol with 
recombinant antigens of this parasite has been developed, with posterior 
characterization of the immune response mediated by antibodies. Immunized 
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mouse serums with two different antigens were used to determine specific 
antibodies for each antigen through the method of indirect ELISA (Enzyme-
Linked ImmunoSorbent Assay), patterned in our laboratory. In the future, we 
intend to evaluate the presence of specific antibodies for both recombinant 
antigens in individuals affected by Chagas disease. Thus, we intend to 
characterize the importance of these recombinant antigens in inducing immunity 
during natural infection and experimental immunization. Consequentially, we 
hope to potentialize the utilization of these recombinant antigens in future 
experimental protocols of vaccination on animal models. 
 
Keywords: Recombinant antigens; Chagas disease; ELISA; IgG. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1252 

 

CÓDIGO: SB1428 

AUTOR: NAASSON VICTOR LAURENTINO DE OLIVEIRA 

CO-AUTOR: KHADIJA JOBIM 

ORIENTADOR: BRUNO TOMIO GOTO 

 

 

TÍTULO: DIVERSIDADE DE FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES 

(GLOMEROMYCOTA) EM ÁREAS DE BREJO DE ALTITUDE DO BIOMA 

CAATINGA 

Resumo 

A Caatinga é um mosaico de arbustos espinhosos e floresta sazonalmente seca 
e sustenta uma considerável riqueza de espécies. Este tipo de vegetação pode 
se manifestar nos planaltos, apresentando fisionomias diversificadas, 
conhecidas como brejos de altitudes. Os brejos de altitude são “ilhas” de florestas 
úmida estabelecidas na região semiárida. A existência dessas ilhas de floresta 
está associada à ocorrência de chapadas entre 500 - 1.100 m de altitude, onde 
as chuvas orográficas garantem níveis de precipitação superiores a 1.200 
mm/ano, no qual fazem apresentar peculiaridades fisionômicas, florísticas e 
ecológicas. Apesar da sua importância biológicas essas áreas permanecem 
pouco exploradas quanto a microbiota, notadamente os Fungos Micorrízicos 
Arbusculares (FMA). Esses fungos, que formam ampla simbiose com raízes, são 
de grande importância por aumentar a zona de absorção de nutrientes e permitir 
o crescimento vegetal. Por isso, esse trabalho tem como objetivo inventariar a 
diversidade de FMA em um brejo. Para isso, foram coletadas 15 amostras de 
solo na APA da Serra de Baturité, Guaramiranga, Ceará, durante estação 
chuvosa em Junho/2018. Foram encontradas 57 espécies, das quais dez 
consistem em novos registros de ocorrência para os brejos e seis para a 
Caatinga, além de quatro espécies novas para a ciência. A área mostrou ter mais 
espécies raras e poucas dominantes. Os resultados obtidos sugerem que as 
áreas de brejos possuem uma alta diversidade de FMA. 
 
Palavras-chave: floresta úmida de altitude, taxonomia, micorrizas. 

TITLE: Arbuscular Mycorrhizal Fungi (Glomeromycota) in altitude rain forest 

Caatinga Biome 

Abstract 

Caatinga is a thorny bushes mosaic and a seasonally dry forest that sustains 
considerable species richness. The rain forest vegetation can occur in plateaus, 
presenting diversified phytophysiognomies. These rain forest are “islands” of wet 
forest established in the semiarid region. The existence of these “islands” of forest 
is associated to the occurence of plateaus between 500 - 1,100m, where 
orographic rains ensure levels of precipitation which are higher than 
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1,200mm/year, thus presenting physiognomic, floristic and ecological 
peculiarities. Despite its biological importance, theses areas remain 
underexplored regarding microbiota, especially regarding Arbuscular Mycorrhizal 
Fungi (AMF). These fungi, which form a broad symbiosis with roots, are important 
because they amplify the nutrients absorption zone, facilitating the plant’s growth. 
Therefore, 15 samples of soil were collected in the APA da Serra of Baturité, 
Guaramiranga, Ceará, during rain season in June/2018. 57 species were found, 
of which ten consist in new occurence registers to the rainforest, and six to the 
Caatinga, and four new species to science. The area has shown more rare 
species and less dominant species. The results obtained suggest that the 
caatinga rain forest areas have a high AMF diversity. 
 
Keywords: altitude rainforest, taxonomy, mycorrhizae. 
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TÍTULO: EFEITOS DA ATIVIDADE FÍSICA SOBRE A FUNÇÃO CEREBRAL E 

COGNIÇÃO EM IDOSOS COM DEMÊNCIA 

Resumo 

O envelhecimento é um processo natural acompanhado por declínio das funções 
biológicas dos órgãos. Estas mudanças podem alterar o funcionamento cerebral 
e desencadear doenças neuropsiquiátricas, como demências e depressão. Por 
outro lado, estudos apontam o efeito protetor do exercício em diversas doenças 
neurológicas, bem como seus efeitos sobre envelhecimento cerebral, 
promovendo angiogênese, neurogênese, sinaptogênese, neuroplasticidade e 
aumento do fluxo sanguíneo cerebral. O presente estudo faz parte de um projeto 
maior intitulado “Efeitos da atividade física sobre a função cerebral e cognição 
em idosos com diferentes níveis de aptidão física” e esse plano de trabalho 
pretende verificar se a aptidão cardiorespiratória está associada à função 
cerebral, ao marcador de neuroplasticidade cerebral (BDNF) e ao desempenho 
em testes cognitivos. O projeto está em andamento e possui atualmente dados 
preliminares. Até o momento, 75 idosos ambos os sexos passaram pelos 
procedimentos experimentais do projeto. Os resultados de BDNF não se 
associaram à nenhum dos marcadores de aptidão cardiorrespiratória e 
desempenho cognitivo. Apesar de existir vasta literatura demonstrando essas 
associações, existem ainda muitos outros estudos que corroboram com nossos 
achados nulos. Já os dados de função cerebral ainda estão em análise. Acredita-
se que outros fatores além das respostas do neuroplasticidade cerebral podem 
ajudar a descrever o papel do exercício exercício físico no envelhecimento. 
 
Palavras-chave: Envelhecimento; neuroplasticidade; cérebro; atividade física. 

TITLE: EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY ON BRAIN FUNCTION AND 

COGNITION IN ELDERLY PEOPLE WITH DEMENTIA 

Abstract 

Aging is a natural process accompanied by a decline in the biological functions 
of organs. These changes can alter brain function and trigger neuropsychiatric 
disorders such as dementia and depression. On the other hand, studies have 
suggested the protective effect of exercise in several neurological diseases, as 
well as its effects on brain aging while promoting angiogenesis, neurogenesis, 
synaptogenesis, neuroplasticity and increased cerebral blood flow. This study is 
part of a larger ongoing project entitled “Effects of Physical Activity on Brain 
Function and Cognition in Older Persons with Different Levels of Physical 
Fitness” and this work plan aims to verify whether cardiorespiratory fitness is 
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associated with brain function, marker of brain neuroplasticity (BDNF) and 
performance in cognitive tests. The project is ongoing and currently has 
preliminary data. To date, 75 elderly men and women have undergone the 
experimental procedures of the project. BDNF results were not associated with 
any of the markers of cardiorespiratory fitness and cognitive performance. 
Although there is vast literature demonstrating these associations, there are still 
many other studies that corroborate our null findings. The brain function data is 
under analysis and we hope to be able to conclude soon to draw further 
conclusions. We believe that other factors than brain neuroplasticity responses 
may play role to explain the exercise benefits in aging. 
 
Keywords: Aging; neuroplasticity; brain, physical activity. 
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TÍTULO: Avaliação da produção de lipase de Aspergillus terreus NRRL-255 por 

fermentação em estado sólido usando diferentes suportes sólidos e indutores 

Resumo 

 

As lipases possuem elevada importância econômica devido à sua ampla 
utilização pelas indústrias farmacêutica, cosmética, alimentícia e química, 
contudo tais aplicações podem ser limitadas pelo alto custo de produção da 
enzima. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar a produção de lipases 
por Aspergillus terreus NRRL-255 em fermentação em estado sólido (FES), 
usando farelo de trigo, farelo de milho, farelo de soja e farelo de casca de arroz 
como substratos na presença de diferentes agentes indutores. A FES foi 
realizada com inóculo de 107 esporos/g de substrato a 26°C por 120 h e o extrato 
enzimático obtido foi avaliado pela atividade lipolítica utilizando ρ-nitrofenol-
palmitato (ρNPP) como substrato da reação. Os resultados apontaram farelo de 
trigo como melhor suporte sólido para produção de lipases, com a maior 
atividade na presença dos agentes indutores óleo de oliva (1.280,00 ± 124,29 
U.gss-1) e óleo de cacay (1.163,07 ± 167,97 U.gss-1). 

 
 
Palavras-chave: Lipases. Resíduos agroindustriais. Fermentação em estado 

sólido. 

TITLE: Evaluation of lipase production by Aspergillus terreus NRRL-255 in solid-

state fermentation using different solid supports and inductors 

Abstract 

Lipases have high economic importance due to extensive use by the 
pharmaceutical, cosmetic, food and chemical industries. However, their 
application are limited due to the high cost of production. In this context, the 
objective of this study was to evaluate the lipase production by Aspergillus terreus 
NRRL-255 in solid-state fermentation (SSF) using wheat bran, corn bran, 
soybean meal and rice husk bran with different inducing agents. The SSF 
occurred with the inoculum of 107 spores/g of the substrate at 26°C for 120 h and 
the enzymatic extract obtained was evaluated by lipolytic activity using ρ-
nitrophenol-palmitate (ρ-NPP) as the substrate of the reaction. The results 
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indicated wheat bran as the best solid support for lipase production, with the 
highest activity in the presence of the inducing agents olive oil (1,280.00 ± 124.29 
U.gss-1) and cacay oil (1,163.07 ± 167.97 U.gss-1). 

 
Keywords: Lipases, Agroindustrial wastes, Solid-state fermentation. 
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TÍTULO: RELAÇÃO DA PREFERÊNCIA E TOLERÂNCIA DA INTENSIDADE 

DO EXERCÍCIO FÍSICO COM A PERCEPÇÃO DE PRAZER E PERCEPÇÃO 

DE ESFORÇO EM UMA SESSÃO AGUDA EM INTENSIDADE MODERADA 

Resumo 

 

Com a inatividade física se tornando o maior problema de saúde pública do 
mundo no século XXI, e sabendo que, mesmo com os diversos benefícios do 
exercício físico, as pessoas ainda se engajam muito pouco ou abandonam 
rapidamente os programas de treinamento, se torna necessário buscar novas 
estratégias para modificar este cenário. Sabendo, através da literatura, que o 
prazer e a percepção de esforço são pontos crucias para uma boa aderência ao 
exercício, além de que a intensidade é um grande modulador dessas sensações, 
buscou-se entender a grande variabilidade interindividual dos indivíduos através 
das relações entre a preferência e a tolerância da intensidade do exercício com 
a percepção de prazer e de esforço em uma sessão aguda em intensidade 
moderada. Como resultado da pesquisa, tivemos que houve uma correlação 
positiva entre os níveis de preferência, dos indivíduos que tinham uma maior 
preferência ao exercício, com o afeto final, em intensidade moderada (r=0,454; 
p=0,012). Além disto, indivíduos que apresentaram uma maior tolerância ao 
exercício reportaram ao final da sessão, em intensidade moderada, maiores 
níveis de prazer (r=0,382; p=0,037). Sabendo destes resultados torna-se visível 
a importância de se levar em consideração a preferência e a tolerância da 
intensidade do exercício para aumentar os níveis de afeto dos indivíduos com a 
atividade, a fim de melhorar os níveis de aderência e consequentemente os 
desfechos de saúde na população. 

 
 
Palavras-chave: Preferência da intensidade. Tolerância da intensidade. Afeto. 

Esforço. 

TITLE: RELATIONSHIP OF PREFERENCE AND TOLERANCE OF EXERCISE 

INTENSITY TO PERCEPTION OF PLEASURE AND PERCEPTION OF 

EFFORT IN AN ACUTE SESSION AT MODERATE INTENSITY 

Abstract 
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With physical inactivity becoming the world's largest public health problem in the 
21st century, and knowing that even with the many benefits of exercise, people 
still engage very little or quickly drop out of training programs, it is necessary to 
pursue new strategies to modify this scenario. Knowing, through the literature, 
that the pleasure and the perception of effort are crucial points for a good exercise 
adherence, besides that the intensity is a great modulator of these sensations, 
we tried to understand the great interindividual variability of the individuals 
through the relations between the preference and tolerance of exercise intensity 
with the perception of pleasure and effort in an acute session at moderate 
intensity. As a result of the research, there was a positive correlation between the 
preference levels of individuals who had a higher preference for exercise, and the 
final affection, at moderate intensity (r = 0.454; p = 0.012). In addition, individuals 
with greater exercise tolerance reported higher levels of pleasure at the end of 
the session (r = 0.382; p = 0.037). Knowing these results it becomes apparent 
the importance of taking into account the preference and tolerance of exercise 
intensity to increase the affection levels of individuals with the activity, in order to 
improve adherence levels and consequently health outcomes in the population. 
 
Keywords: Intensity preference. Intensity tolerance. Pleasure. Effort. 
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TÍTULO: Levantamento de Bases de dados de TFs para integração. 

Resumo 

O presente trabalho tem por finalidade descrever sobre a construção do 
ambiente de armazenamento de dados e de interface gráfica de uma ferramenta 
que busca viabilizar o acesso a informações das proteínas reguladoras, 
contando com evidências, classificações, interações e outros recursos. 
Pretende-se com esta obra abordar aspectos teóricos que norteiam sobre os 
assuntos relacionados ao desenvolvimento dessa plataforma, como biologia 
molecular, Fatores de Transcrição (do inglês, Transcription Factories - TFs), 
nomenclaturas gênicas, bancos de dados etc. Este texto está dividido em quatro 
partes: na primeira é apresentado alguns aspectos conceituais relativos à 
ferramenta desenvolvida. Na segunda, é apresentado os conceitos e as 
ferramentas utilizadas para fazer o desenvolvimento do projeto. Na terceira é 
apresentado a modelagem e o desenvolvimento da base de dados e, na quarta, 
é abordada o que foi obtido com o desenvolvimento dos repositórios e os 
trabalhos futuros que serão feitos a partir da criação das base de dados. 
 
Palavras-chave: Fatores de Transcrição. Banco de Dados. Nomenclaturas 

Gênicas. 

TITLE: Survey of Transcription Factors (TFs) Databases for Integration. 

Abstract 

A survey to describe the construction of the data storage environment and the 
graphical interface of a tool that seeks to enable access to regulatory protein 
information, with evidence, classifications, interactions and other resources. This 
work intends to address theoretical aspects that guide the subjects related to the 
development of this platform, such as molecular biology, Transcription Factories 
(TFs), gene nomenclatures, databases, etc. This text is divided into four parts: 
the first presents some conceptual aspects related to the developed tool. In the 
second, the concepts and tools used to make the project development are 
presented. In the third is presented the modeling and development of the 
database, and in the fourth is discussed what was obtained with the development 
of repositories and future work that will be done from the creation of the 
databases. 
 
Keywords: Transcription Factories. Databases. Gene nomenclatures. 
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TÍTULO: Composição química e degradabilidade da matéria seca da torta da 

semente de moringa (Moringa oleífera) 

Resumo 

Objetivou-se avaliar a composição química e a degradação da matéria seca da 
torta de semente da moringa. A pesquisa foi desenvolvida na Unidade 
Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias - UFRN, campus de Macaíba-
RN. A determinação da degradabilidade da matéria seca foi realizada em duas 
etapas, sendo a etapa de incubação realizada utilizando-se dois carneiros 
alojados nas instalações do Grupo de Estudos em Forragicultura e Produção de 
Ovinos (GEFORP). Foram estudados 12 tempos de incubação (0, 2, 4, 8, 12, 16, 
20, 24, 36, 48, 72 e 96 horas) para o alimento. Foi observado no presente 
trabalho teor de proteína bruta (PB) de386.6g/KgMS e de 161,3 g/kgMS de 
extrato etéreo (EE). A torta de moringa é considerada um alimento concentrado 
proteico e ao comparar com outras tortas oriundas de prensagem mecânica, 
podemos vislumbrar o potencial dessa fonte como fornecedora de proteína e 
energia para animais ruminantes. Foi observado uma taxa de degradação 
relativa da matéria seca (MS) elevada somente nas duas primeiras horas de 
incubação, com taxas relativas medianas até 12 horas após incubação inicial e 
baixas desse tempo em diante. Se considerarmos seu teor de proteína bruta, a 
torta da semente de moringa é uma boa opção de alimento concentrado para 
ruminantes, no entanto, faz-se necessário mais trabalhos afim de comprovar sua 
real viabilidade como opção alimentar. 

 
Palavras-chave: degradação, lipídeos, ruminantes, subprodutos 

TITLE: Chemical composition and degradability of dry matter of moringa seed 

cake (Moringa oleifera) 

Abstract 

The objective of this study was to evaluate the chemical composition and dry 
matter degradation of moringa seed cake. The research was developed at the 
Academic Unit Specialized in Agrarian Sciences - UFRN, campus of Macaíba-
RN. The determination of dry matter degradability was carried out in two stages, 
and the incubation stage was performed using two sheep housed in the facilities 
of the Study Group on Forage Farming and Sheep Production (GEFORP). 
Twelve incubation times (0, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 36, 48, 72 and 96 hours) were 
studied for the food. It was observed in the present work crude protein (CP) 
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content of 386.6g / KgMS and 161.3 g / kgMS of ether extract (EE). Moringa pie 
is considered a protein concentrate food and when compared with other pies from 
mechanical pressing, we can see the potential of this source as a protein and 
energy supplier to ruminant animals. A high relative dry matter (MS) degradation 
rate was observed only in the first two hours of incubation, with median relative 
rates up to 12 hours after initial incubation and low from this time onwards. If we 
consider its crude protein content, moringa seed cake is a good option for 
concentrated ruminant feed, but more work is needed to prove its real viability as 
a feed option. 
 
Keywords: degradation, lipids, ruminants, by-products 
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TÍTULO: Determinação espectrofotométrica de nitrito de sódio em amostras de 

hambúrguer. 

Resumo 

A falta de tempo para o preparo de alimentos, decorrente da rotina moderna, tem 
impulsionado as indústrias alimentícias a desenvolver produtos de fácil e rápido 
preparo. Diante desse cenário, o desenvolvimento de produtos industrializados, 
sobretudo fast-food, como carne de hambúrguer, vem ganhando espaço a fim 
de atender às necessidades, por além de ser de fácil preparo ainda é um produto 
de baixo custo. Esses alimentos industrializados apresentam maior durabilidade 
pela adição de compostos conservantes, como é o caso do nitrito de sódio que 
é adicionado em produtos cárneos para conferir a cor vermelha e sabor 
característico, além de prevenir alterações desagradáveis e atuar como 
conservante, principalmente contra o crescimento e a produção de toxina do 
Clostridium botulinum, causadora do botulismo. (ROSTELATO-FERRIRA; 
DANTAS; BIDOIA, 2016, p.30). Na presente pesquisa, foi determinado o teor de 
nitrito em três amostras de hambúrguer A, B e C e os teores de nitrito de sódio 
encontrados foram 5,64 mg/kg para a amostra A, 8,53 mg/kg para a amostra B 
e 7,08 mg/kg. 

 
Palavras-chave: Nitrito, Toxicologia de alimentos, Hambúrguer, Conservante. 

TITLE: SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF SODIUM NITRIT IN 

BURGER SAMPLES 

Abstract 

The lack of time for food preparation, due to the modern routine, has driven the 
food industries to develop products that are easy and fast to prepare. Given this 
scenario, the development of industrialized products, especially fast food, such 
as hamburger meat, has been gaining ground in order to meet the needs, besides 
being easily prepared is still a low cost product. These processed foods have 
greater durability by the addition of preservative compounds, such as sodium 
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nitrite which is added in meat products to give the red color and characteristic 
flavor, and prevent unpleasant changes and act as a preservative, especially 
against growth and toxin production of Clostridium botulinum, which causes 
botulism. In the present research, the nitrite content was determined in three 
samples of hamburger A, B and C and the sodium nitrite contents found were 
5.64 mg / kg for sample A, 8.53 mg / kg for sample B. and 7.08 mg / kg. 

 
Keywords: Nitrite, Food Toxicology, Hamburger, Preservative. 
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TÍTULO: Avaliação de um filme polimérico contendo zinco-fenantrolina no 

modelo de cicatrização em ratos diabéticos. 

Resumo 

Pacientes diabéticos são mais vulneráveis a complicações de natureza 
metabólica ou infecciosa, como as lesões de pele. Estes pacientes apresentam 
deficiência na cicatrização de feridas agudas. Além disso, desenvolvem doença 
vascular e neuropatia nos membros inferiores, com formação de feridas crônicas. 
Assim, o objetivo do presente projeto é testar um filme polimérico de quitosana 
contendo um sistema zinco-fenantrolina (1,10-fenantrolina-bis (4-Hidroxi-3-
metoxibenzaldeido) (ZPV) no modelo experimental de cicatrização em ratos 
diabéticos. A diabetes foi induzida com a Estreptozotocina (Sigma-Aldrich,St. 
Louis, MO, USA) dissolvida em tampão Citrato de Sódio (0,01 M, pH 4,5). Após 
a confirmação da indução do diabetes, os animais foram devidamente 
anestesiados, e em seguida a lesão foi produzida com um Punch cirúrgico de 
10mm de diâmetro, retirando-se a pele e a tela subcutânea, expondo-se a fáscia 
muscular dorsal em todos os grupos. Grupos de animais serão eutanasiados, 
após anestesia com tiopental (100 mg/Kg), no 14 dia do modelo experimental. 
Amostras da pele do dorso do animal serão coletadas para análises 
macroscópicas, histopatológicas, dosagem de citocinas pro-inflamatórias e 
imunohistoquímica para marcadores de cicatrização (VEGF, KGF, FGF e TGF 
beta). Espera-se sugerir nova estratégia terapêutica para a cicatrização, a partir 
do desenvolvimento de um sistema de liberação de um candidato a fármaco que 
envolve a incorporação em um sistema polimérico de quitosana. 
 
Palavras-chave: Diabetes, Lesões cutâneas, Cicatrização, Zinco, Membrana de 

quitosana. 

TITLE: Evaluation of a zinc-phenanthroline-containing polymeric film in the 

healing model in diabetic rats. 

Abstract 

Diabetic patients are more vulnerable to complications of the metabolic or 
infectious nature, such as skin lesions. These patients have difficulty in healing 
acute wounds. In addition, we develop vascular disease and lower limb 
neuropathy with chronic wound formation. Thus, the aim of the present project is 
to test a chitosan polymeric film containing a zinc-phenanthroline (1,10-
phenanthroline-bis (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde) (ZPV) system in the 
experimental healing model in diabetic rats. Diabetes was induced with 
Streptozotocin (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) dissolved in Sodium Citrate 
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Buffer (0.01 M, pH 4.5). After confirming the induction of diabetes, the animals 
were properly anesthetized, and then the lesion was produced with a 10mm 
diameter surgical punch, removing the skin and subcutaneous mesh, exposing 
the dorsal muscle fascia in all cases. groups. Groups of animals will be 
euthanized after thiopental anesthesia (100 mg / kg) on the 14th day of the 
experimental model. Samples of the animal's back skin will be collected for 
macroscopic, histopathological analysis, proinflammatory cytokine dosage and 
immunohistochemistry for healing markers (VEGF, KGF, FGF and TGF beta). It 
is expected to suggest a new therapeutic strategy for healing from the 
development of a drug candidate release system that involves incorporation into 
a chitosan polymeric system. 
 
Keywords: Diabetes, Skin Lesions, Healing, Zinc, Membrane Chitosan. 
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TÍTULO: Avaliação da composição corporal em idosos praticantes de exercícios 

concorrentes em meio aquático. 

Resumo 

Introdução: Há a necessidade de se avaliar a composição corporal de idosos, 
para a detecção precoce do risco aumentado de desenvolver complicações 
associadas à estruturação corporal. Pensando nas limitações do 
envelhecimento, a prática de atividade física em meio aquático, que por sua vez 
diminuem os impactos das atividades e possibilita vantagens no 
desenvolvimento de aptidão física relacionada à saúde do idoso, assim como 
vem sendo recomendada como fator de prevenção aos efeitos negativos do 
envelhecimento. Objetivo: Verificar o efeito de um programa de exercícios 
concorrentes em meio aquático na composição corporal de idoso. Metodologia: 
Trata-se de um estudo transversal onde foi avaliada a composição corporal de 
idosos praticantes de hidroginástica. A amostra foi composta por idosos ativos, 
a partir de 60 anos de Natal, Rio Grande do Norte. Foi feita uma avaliação 
corporal antes do início das aulas de hidroginástica, o protocolo de exercícios foi 
aplicado durante 16 semanas e ao final uma segunda avaliação corporal foi feita. 
Resultados: Foram avaliados 46 idosos, dos quais 69,5% da amostra 
apresentava classificação de estado nutricional em sobrepeso. 2% baixa massa 
muscuas, e após intervenção ficou massa msucular adequada e 
aproximadamente 71,7% apresenta risco aumentado em doenças 
cardiometabólicas. Conclusão: O estudo mostrou que intervenção física sem 
orientação dietética e controle das variáveis externas não consegue surtir o efeito 
esperado. 
 
Palavras-chave: Composição corporal; exercícios; idosos; hidroginástica; saúde. 

TITLE: Assessment of body composition in elderly practicing aquatic competing 

exercises. 

Abstract 

Introduction: There is a need to evaluate the body composition of the elderly, 
for early detection of the increased risk of developing complications associated 
with body structure. Thinking about the limitations of aging, the practice of 
physical activity in the aquatic environment, which in turn reduces the impacts of 
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activities and allows advantages in the development of physical fitness related to 
the health of the elderly, as well as being recommended as a preventive factor to 
negative effects. of aging. Objective: To verify the effect of a competing aquatic 
exercise program on the body composition of the elderly. Methodology: This is 
a cross-sectional study that evaluated the body composition of elderly practicing 
water aerobics. The sample consisted of active elderly, from 60 years of Natal, 
Rio Grande do Norte. A body evaluation was performed before the beginning of 
the water aerobics classes, the exercise protocol was applied for 16 weeks and 
at the end a second body evaluation was made. Results: Forty-six elderly 
individuals were evaluated, of which 69.5% of the sample had overweight 
nutritional status classification. 2% low muscua mass, and after intervention was 
adequate mass and approximately 71.7% has increased risk in cardiometabolic 
diseases. Conclusion: The study showed that physical intervention without 
dietary orientation and control of external variables cannot have the expected 
effect. 
 
Keywords: Body composition; Exercises; seniors; water aerobics; Cheers. 
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TÍTULO: Análise de distância semântica entre relatos de sonho e vigília 

Resumo 

 

A proposta desse projeto foi uma análise de distância semântica realizada em 
relatos colhidos em três momentos durante um experimento envolvendo um jogo 
em computador entre dois voluntários que tiveram funções específicas, divididos 
em presa e predador. Utilizou-se do conceito de similaridade de cossenos, 
realizada a partir de um programa de análise em FastText na linguagem Python, 
para avaliar a distância entre esses relatos e poder inferir mudanças 
comportamentais com uma possível influência do sonho nestas. Foram 
coletados dados do jogo como pontuação de abates de cada jogador, quantidade 
de mortes e captura de medkits e juntamente com esses dados foram obtidas as 
distâncias dos relatos de sonho com palavras chave para estudo. Notou-se então 
uma melhoria em questão no número de mortes de presas aos quais os relatos 
de sonho se aproximavam mais à palavra “jogo”. Em adição a isso, os 
predadores tinham uma versão semelhante, mas quanto à captura de medkits, 
significando que a proximidade com a palavra “jogo” em ambas as funções indica 
uma maior capacidade de sobrevivência da presa e um maior foco do predador 
no desempenho de sua função 

 
 
Palavras-chave: Distância semântica. Sonho. Análise de Discurso. Videogames. 

TITLE: Semantic distance analysis between dream and wake reports 

Abstract 

 

The proposal for this project was a semantic distance analysis made in reports 
collected in three moments during na experimentation envolving a computer 
game between two volunteers that has been assigned specific functions, split into 
prey and predator. It was used the concept of cosin similarity, fullfilled by an 
analysis program in FastText in Python language, to evaluate the distance 
between these reports and be able to imply comportamental changes with a 
possible influence of the dream in the reports. Game data has been collected as 
such as kill scores of each player, number of deaths and medkit capture and in 
addition with these data it has been obtained the distances from the reports and 
some keywords to research. It was noticed then an improvement in the number 
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of deaths in regard of preys in which the dream reports more got closer from the 
word “game”. In addition, the predators had a similar version, but in regard of the 
medkit capture, showing that the proximity with the word “game” in both functions 
indicates a bigger capacity of survival of the prey and a lack of interest of the 
predator in harming the prey. 

 
 
Keywords: Semantic distance. Dream. Speech analysis. Videogames. 
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TÍTULO: Caracterização socioeconômica e demográfica da população indígena 

residente em território potiguar. 

Resumo 

O Nordeste brasileiro concentra um grande contingente indígena em sua 
população, em franco crescimento, que constitui cerca de 23% de todo o 
contingente populacional indígena do território brasileiro (IBGE, 2012). Os povos 
indígenas do Nordeste, raramente são alvo de estudos com foco no perfil de 
saúde e nutrição, sendo que as únicas informações concretas sobre este tema 
são as provenientes do único Inquérito Nacional Indígena (Coimbra et al., 2013). 
No Estado do Rio Grande do Norte, existem oito regiões tradicionalmente 
ocupadas pelos indígenas há séculos, que apresentam continuidade histórica 
com grupos pré-colombianos, estimada em 4.088 índios, que se consideram 
distintos da sociedade nacional, segundo informações da Fundação Nacional do 
Índio (FUNAI/RN). A ausência da demarcação do território leva a ameaças e 
prejuízos na reprodução física e cultural destes povos (CONSEA/RN, 2017). 
Neste panorama, vislumbra-se a necessidade de pesquisas que ofereçam 
arcabouço científico e tecnológico para o planejamento de políticas e ações 
relacionadas à saúde indígena, ao tempo que também contribui para o 
empoderamento desses indivíduos a partir da melhor percepção de suas 
condições alimentares e necessidades, subsidiando a compreensão deste 
contexto para consolidação do Direito Humano à Alimentação Adequada 
(DHAA). 
 
Palavras-chave: Segurança Alimentar e Nutricional; Indígenas; Potiguar. 

TITLE: Socioeconomic and demographic characterization of the indigenous 

population residing in Potiguar territory. 

Abstract 

The Brazilian Northeast concentrates a large indigenous contingent in its rapidly 
growing population, which constitutes about 23% of the entire indigenous 
population contingent in the Brazilian territory (IBGE, 2012). Indigenous peoples 
of the Northeast are rarely the target of studies focusing on health and nutrition 
profile, and the only concrete information on this theme is from the only 
Indigenous National Survey (Coimbra et al., 2013). In the state of Rio Grande do 
Norte, there are eight regions traditionally occupied by indigenous people for 
centuries, which have historical continuity with pre-Columbian groups, estimated 
at 4,088 Indians, who consider themselves distinct from national society, 
according to information from the National Indian Foundation (FUNAI/RN). The 
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absence of demarcation of the territory leads to threats and damage to the 
physical and cultural reproduction of these peoples (CONSEA/RN, 2017). In this 
scenario, we see the need for research that offers scientific and technological 
framework for planning policies and actions related to indigenous health, while 
also contributing to the empowerment of these individuals from the better 
perception of their dietary conditions and needs, supporting the understanding of 
this context for the consolidation of the Human Right to Adequate Food (DHAA). 
 
Keywords: Food and nutrition security; Indigenous peoples; Potiguar. 
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TÍTULO: APLICABILIDADE DA RDC 283/05 NO MONITORAMENTO DE 

INDICADORES DE SAÚDE EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS NO 

MUNICÍPIO DE NATAL 

Resumo 

 

O trabalho deu-se na realização da avaliação e monitoramento de indicadores 
de saúde do idoso, para garantir a promoção da saúde e prevenção de agravos, 
melhorar o desempenho e o padrão de funcionamento das Instituições de Longa 
Permanência (ILPI), mediante a Resolução da Diretoria Colegiada 283(RDC 
283/05) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que aprova o 
regulamento técnico e define normas de funcionamento para as ILPI, também 
em relação a notificação compulsória de doenças e agravos, monitoramento e 
avaliação da saúde mental e física da pessoa idosa; considera indicadores como 
incidência de quedas, de doença diarreica aguda, desidratação, prevalência de 
lesões por pressão e desnutrição, entre outros. Estudo transversal, descritivo e 
abordagem quantitativa, para identificar pontos críticos no monitoramento de 
indicadores e implementar oficinas de formação e avaliação. Ocorreu no período 
de agosto de 2017 a julho de 2019, nas instituições filantrópicas de Natal. A 
análise estatística, se deu no software SPSS versão 20.0, na qual os dados 
vieram de análise descritiva das variáveis de estudo. Os resultados foram, a 
síntese dos indicadores que as ILPI fazem uso, três oficinas com os 
responsáveis técnicos e profissionais das ILPI, sobre a prevenção de doenças e 
agravos e de indicadores que fazem parte da RDC, cartilha autoexplicativa sobre 
indicadores de saúde em ILPI. 

 
 
Palavras-chave: Envelhecimento. Idoso. Institucionalização. 

TITLE: APPLICABILITY OF THE RDC 283/05 IN MONITORING OF HEALTH 

INDICATORS IN INSTITUTIONALIZED ELDERLY IN THE MUNICIPALITY OF 

NATAL. 

Abstract 

The work took place in carrying out of the monitoring of health indicators of the 
aged, for ensuring the health promotion and prevention of disorders, improve the 
performance and the pattern of functioning of Homes for the Aged (HFTA or ILPI). 
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Therefore, through the Resolution of Executive Direction (RDC 283/05) of the 
National Health Surveillance Agency (ANVISA), which approves the technical 
Regulation and defines rules for the functioning for the HFTA, also in relation to 
the compulsory notification of diseases and disorders, monitoring and evaluation 
of mental and physical health of the elderly; considers indicators such as 
incidence of falls, of diarrheal diseases sharp, dehydration, prevalence of bed 
sores and malnutrition, among other. Cross-sectional, descriptive and 
quantitative approach, to identify critical points in monitoring of health indicators 
of elderly people and implement formational and evaluation workshops. Occurred 
in the period from August of 2017 to July 2019, across all the philanthropic 
institutions from Natal. Statistical analyses were performed with the SPSS 
software version 20.0, in which data came from descriptive analyses of study 
variables. The results were, the survey of indicators that the HFTA make use, 
three workshops with those responsible technicians and health professionals of 
ILPI, about the prevention of diseases and complications and indicators that are 
part of RDC, playbook about health indicators in HFTA. 
 
Keywords: Aging; Aged; Institutionalization. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1275 
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TÍTULO: Jogo para a investigação dos efeitos do sono e dos sonhos em uma 

tarefa competitiva 

Resumo 

 

A proposta desse projeto é o desenvolvimento de um jogo e um cenário 
respectivo ao jogo para serem utilizados em experimentos com humanos a fim 
de investigar a interação entre sono e o comportamento humano. O jogo será 
utilizado em um experimento neurocientífico, antes e depois de uma soneca 
matutina. Serão coletados dados durante o jogo, a partir de eletroencefalografia, 
com o intuito de avaliar características de teor social e emocional. 

 
 
Palavras-chave: Jogo, sono, comportamento, REM. 

TITLE: Game for investigating the effects of sleep and dreams on a competitive 

task 

Abstract 

 

The purpose of this project is to develop a game and a scenario for use in human 
experiments to investigate the interaction between sleep and human behavior. 
The game will be used in a neuroscientific experiment, before and after a morning 
nap. Data will be collected during the game, from electroencephalography, in 
order to evaluate social and emotional characteristics. 

 
 
Keywords: Keywords: Game, sleep, behavior, REM. 
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CÓDIGO: SB1467 

AUTOR: JULIANA AMORIM DIAS DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: WASHINGTON JOSE DE SOUSA 

 

 

TÍTULO: Segurança Alimentar e Nutricional em Comunidades de Povos 

Tradicionais: Revisão sistemática da pesquisa em nível de pós-graduação stricto 

sensu no Brasil 

Resumo 

A Lei de Segurança Alimentar e Nutricional (nº 11.346, de 15 de setembro de 
2006) estabelece a alimentação adequada como um direito humano fundamental 
e inerente à dignidade humana. A classificação de segurança alimentar e 
nutricional (SAN) abrange diversos aspectos que envolvem a alimentação e deve 
atender aos seguintes requisitos: acesso regular e permanente a alimentos de 
qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 
necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da 
saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, 
econômica e socialmente sustentáveis. Os estudos sobre SAN de populações 
indígenas e quilombolas no Brasil, da mesma forma que outras comunidades 
tradicionais, ainda são escassos, o que dificulta a avaliação e implementação de 
políticas públicas que atendam às demandas específicas de tais grupos em 
vulnerabilidade social. A pesquisa teve como objetivo realizar um mapeamento 
da produção acadêmica, disponível em periódicos, no âmbito da SAN de 
comunidades indígenas e quilombolas no território nacional e estratifica-la dentro 
dos itens de abrangência da SAN definidos pela Lei nº 11.346/2006. Com os 
dados analisados, pode-se observar carência de estudos sobre SAN no âmbito 
da conservação e da biodiversidade e utilização sustentável dos recursos, bem 
como sob o foco da promoção de saúde, nutrição e alimentação dessas 
populações. 
 
Palavras-chave: Bibliometria; Segurança alimentar e nutricional; Indígenas; 

Quilombola 

TITLE: Nutritional and food safety in traditional people communities: a systematic 

research review on a stricto sensu postgraduate level in Brazil. 

Abstract 

The Food and Nutrition Security Law (No. 11,346 of September 15, 2006) 
establishes adequate food as a fundamental human right and inherent in human 
dignity. The Food and Nutrition Security (FNS) classification covers several 
aspects that involves food and must meet the following requirements: regular and 
permanent access to sufficient quality food without compromising access to other 
essential needs based on practices health-promoting food products that respect 
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cultural diversity and are environmentally, culturally, economically and socially 
sustainable. Studies on FNS of indigenous and quilombola populations in Brazil, 
as well as other traditional communities, are still scarce, making it difficult to 
evaluate and implement public policies that meet the specific demands of such 
socially vulnerable groups. The research aimed to map academic production, 
available in journals, within the scope of FNS of indigenous and quilombola 
communities in the national territory and stratify it within the items covered by the 
FNS defined by Law No. 11.346 / 2006. With the data analyzed, it can be 
observed a lack of studies on FNS in the scope of conservation and biodiversity 
and sustainable use of resources, as well as under the focus of health promotion, 
nutrition and food of these populations. 
 
Keywords: Bibliometrics; Food and Nutrition Security; Indigenous; Quilombolas. 
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ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DE SOUZA 

 

 

TÍTULO: Percepção dos atores envolvidos na formação acadêmica em 

odontologia sobre os resíduos gerados no processo 

Resumo 

Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) e a geração deles, são problemas a 
serem solucionados devido ao grande risco de contaminação da natureza e da 
população. No meio odontológico se produz grande quantidade de resíduos com 
elevada toxicidade, podendo conter metais pesados e produtos químicos. Urge 
a necessidade de que sejam tratados desde sua formação até a disposição em 
destino final. Estudos sistemáticos de referências legais e normativas foram 
realizados, como também a elaboração e aplicação de um questionário. Sendo 
assim, este projeto buscou analisar o conhecimento dos atores imprescindíveis: 
discentes e docentes do curso de odontologia e servidores do setor de limpeza 
acerca dos RSS. No questionário, ao serem perguntados sobre conhecimento 
da legislação vigente, 91,7% dos docentes, 91,3% dos discentes do 5º período 
e 80% dos discentes do 9º período disseram desconhecê-la. Quando 
questionados se durante os atendimentos se realizava a segregação dos 
resíduos gerados, seguindo as normas da legislação, 33,3% dos docentes 
afirmaram que sim, enquanto que esse valor foi de 52,2% para os estudantes do 
5º período e de 44% para os estudantes do 9º período. O correto descarte 
desses tipos de materiais está diretamente relacionado com a responsabilidade 
dos atores geradores do mesmo, nesse caso, docentes e discentes da clínica I 
e VI do curso de odontologia, além dos encarregados pela limpeza do 
departamento. É necessário que haja maior abordagem do tema sobre o manejo 
dos RSS. 

Palavras-chave: Resíduos de Serviços de Saúde. Percepção ambiental. 
Resíduos odontológ 

TITLE: Perception of the actors involved in dental education about the residues 

generated in the process 

Abstract 

The healthcare waste and its generation, are problems to be solved because of 
de big risk of nature and population contamination. Exists a urgency in they 
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treatment since the generation until de final destination. Sistematics studies from 
legal and normativ referencies has been realized, as the elaboration and 
aplication of a questionary. So, this Project has the intuit to analise the knowledge 
of the inprescindible actors: students and teachs from odontology course and 
cleaning servers about the healthcare waste. In the questionary, when asked if 
they have knowledge about the vigent legislation, 91,7% of teachers, 91,3% of 
students from 5º period and 80% of students from 9º period answer that they 
don’t know nothing about it. When asked if when the procediments are realized, 
they segregate the waste, following the legislation norms, 33,3% of teachers, 
52,2% of students from 5º period and 44% from 9º period answer that they do it. 
The correct descart of this kind of materials is directly related with the generators 
actors of it, in this case, teachers and students from I and IV clinics of odontology 
course, beyond the cleaners. Therefore, greater approach to the management of 
RSS is required in the academic surroundings. 
 
Keywords: Waste Healthcare. Environmental perception. Waste of dental 

services. 
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CÓDIGO: OU0627 

AUTOR: GIGLIANE JOICE SANTOS DA SILVA 

ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA DE SOUZA 

 

 

TÍTULO: PERCEPÇÃO SOBRE OS PROCESSOS DE GERAÇÃO DE 

RESÍDUOS DURANTE A FORMAÇÃO EM ODONTOLOGIA 

Resumo 

O seguinte trabalho aborda a percepção acerca da geração de serviços de saúde 
no Departamento de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte- DOD/RN, bem como aos problemas que acabam por gerar no meio 
ambiente e na saúde da população se o descarte e o manejo forem inadequados. 
Sendo assim, uma analise foi realizada com a participação de docentes, 
discentes e servidores da limpeza sobre os resíduos de serviço saúde. Para isto, 
os participantes foram separados em categorias, onde questionários online 
elaborados a partir do Google forms foram aplicados aos discentes, enquanto 
que os docentes e servidores foram entrevistados pessoalmente. Após, com os 
dados obtidos foi realizada uma análise descritiva, organizando-os em quatro 
tabelas referente às categorias participantes, perguntas e porcentagens das 
respostas. Posteriormente, as informações foram discutidas. Concluindo que 
existe um desconhecimento por parte dos participantes sobre a legislação 
pertencente aos resíduos de serviço de saúde. A partir disto, surge a 
necessidade de que o conhecimento acerca destes assuntos seja abordado 
durante a formação do profissional no ambiente acadêmico. 

Palavras-chave: Resíduos de serviços de saúde. Categorias. Descarte. Manejo. 

TITLE: PERCEPTION ABOUT GENERATION WASTE PROCESSES DURING 

TRAINING IN DENTISTRY 

Abstract 

The following work addresses the perception about the generation of health 
services in the Department of Dentistry of the Federal University of Rio Grande 
do Norte - DOD / RN, as well as the problems that eventually generate in the 
environment and the health of the population if the disposal and management is 
inadequate. Thus, an analysis was performed with the participation of teachers, 
students and cleaning staff about the health service waste. For this, the 
participants were separated into categories, where online questionnaires 
prepared from Google forms were applied to students, while teachers and servers 
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were interviewed in person. Then, with the data obtained, a descriptive analysis 
was performed, organizing them into four tables referring to the participating 
categories, questions and percentages of answers. Subsequently, the 
information was discussed. Concluding that there is a lack of knowledge on the 
part of participants about the legislation pertaining to health care waste. From 
this, the need arises that the knowledge about these subjects be approached 
during the professional formation in the academic environment. 
 
Keywords: Waste from health services. Categories Discard. Management. 
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TÍTULO: FOTODEGRADAÇÃO DE 2,4,6-TRICLOROFENOL POR 

PROCESSOS OXIDATIVO-REDUTIVO UTILIZANDO UVA/H2O2 E SISTEMA 

DE FIO DE COBRE 

Resumo 

 

Os organoclorados têm sido apontados como micropoluentes pois apresentam 
toxicidade, persistência e propriedades bio-acumulativas que podem ter um 
potencial efeito negativo ao meio ambiente e organismos. O 2,4,6 – triclorofenol 
(TCF) é um organoclorados listado como composto prioritário pela Agência de 
Proteção Ambiental Norte Americana (USEPA). A degradação redutiva via 
metais de valência zero é reconhecida como uma alternativa capaz para a 
decloração da molécula. Por outro lado, os Processos de Oxidação Avançada 
(POA’s) são alternativas adequadas para a degradação do TCP. Esse trabalho 
dedica-se ao estudo de degradação do TCF através de um sistema oxidativo-
redutivo mediado pelo processo de cobre zero valente e UV/H2O2 com um passo 
de oxidação usando UV / H2O2 e cobre. Os resultados mostram que o sistema 
oxidativo apresenta um desempenho ligeiramente melhor em comparação com 
o oxidativo redutor a pH livre, resultando em uma degradação efetiva de 70% do 
TCP em 60 minutos. O processo redutivo-oxidativo (Cu + UV / H2O2) degradou 
65% do TCP em 60 minutos. 

 
 
Palavras-chave: Degradação. 2,4,6 – Triclorofenol. Foto-fenton-like. Cobre. 

UV/H2O2. 

TITLE: PHOTODEGRADATION OF 2,4,6-TRICHLOROPHENOL BY 

OXIDATIVE-REDUCTIVE PROCESSES USING UVA / H2O2 AND COPPER 

WIRE SYSTEM 

Abstract 
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Organochlorines have been identified as micro pollutants because they have 
toxicity, persistence and bioaccumulative properties that may have a potential 
negative effect on the environment and organisms. 2,4,6 - Trichlorophenol (TCF) 
is an organochlorine listed as a priority compound by the US Environmental 
Protection Agency (USEPA). Reductive degradation via zero valence metals is 
recognized as a capable alternative for dechlorination of the molecule. On the 
other hand, Advanced Oxidation Processes (POA's) are suitable alternatives for 
TCP degradation. This work is dedicated to the study of TCF degradation through 
a redox oxidative system mediated by the valiant zero copper and UV / H2O2 
process with an oxidation step using UV / H2O2 and copper. The results show 
that the oxidative system performs slightly better compared to the free pH 
reducing oxidative, resulting in an effective 70% TCP degradation in 60 minutes. 
The reductive-oxidative process (Cu + UV / H2O2) degraded 65% of TCP within 
60 minutes. 

 
 
Keywords: Degradation. 2,4,6 – Trichlorophenol Foto-fenton-like. Copper. 

UV/H2O2 
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TÍTULO: Nanopartículas magnéticas para aplicação em hipertermia 

Resumo 

Materiais magnéticos nanoestruturados têm sido foco de diversos e importantes 
estudos ao longo dos últimos anos devido ao seu grande potencial para 
aplicações tecnológicas, em particular, em aplicações biológicas. A utilização de 
partículas magnéticas abre promissoras possibilidades, tais como, por exemplo, 
em biosensores, na biosseparação magnética [1], como agentes de contraste 
para imagens de ressonância magnética [2], como agentes magnéticos para 
transporte de fármacos, para liberação de fármacos de forma controlada 
termicamente [3] e em hipertermia magnética para tratamento de tumores[4]. O 
procedimento terapêutico chamado de hipertermia corresponde simplesmente 
em proporcionar o aumento de temperatura em uma região do corpo humano 
que esteja afetada por uma neoplasia, com o objetivo de causar a lise das células 
cancerosas. Nesse relatório apresentaremos as propriedades estruturais, 
magnéticas e de hipertermia de nanopartículas de ZnFe2O4 e CoFe2O4 
produzidas pelo método de coprecipitação que foram estudadas através de 
medidas DRX, MET, medidas de magnetização, espectroscopia Mössbauer e 
Hipertermia. 
 
Palavras-chave: Materiais magnéticos, aplicações biológicas, hipertermia. 

TITLE: Magnetic nanoparticles for hyperthermia application 

Abstract 

Nanostructured magnetic materials have been the focus of several important 
studies over the past few years because of their great potential for technological 
applications, in particular in biological functions. The use of magnetic particles 
opens up promising possibilities, such as, for example, in biosensors, in magnetic 
biosorption [1], as contrast agents for magnetic resonance imaging [2], as 
magnetic agents for the transport of drugs, for the release of drugs in a thermally 
controlled manner [3] and in magnetic hyperthermia for treatment of tumors [4]. 
The therapeutic procedure called hyperthermia simply corresponds to providing 
the increase in temperature in a region of the human body that is affected by a 
neoplasm, in order to cause lysis of the cancerous cells. In this report we will 
present the structural, magnetic and hyperthermia properties of nanoparticles of 
ZnFe2O4 and CoFe2O4 produced by the coprecipitation method that were 
studied through measurements DRX, MET, magnetization measurements, 
Mössbauer spectroscopy and Hyperthermia. 
 
Keywords: Magnetic materials, biological applications, hyperthermia. 
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TÍTULO: Alterações em nível molecular de compósitos carbono-epóxi causadas 

por envelhecimento acelerado 

Resumo 

 

O envelhecimento de compósitos poliméricos envolve processos físicos e/ou 
químicos que são produzidos pela interação entre o material e o ambiente. Em 
nível molecular, tais fenômenos podem provocar alterações na estrutura 
química, na composição ou na estrutura física. Em nível macroscópico, essas 
mudanças podem alterar a geometria ou as propriedades físicas. Neste trabalho, 
compósitos de carbono-epóxi sofreram envelhecimento natural por um período 
de 90 dias. Os ensaios de análise dinâmico-mecânica (DMA), espectroscopia de 
infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), resistência ao cisalhamento 
interlaminar (ILSS) e microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram 
realizados para avaliar os efeitos físicos e químicos do envelhecimento no 
compósito. As amostras envelhecidas apresentaram redução na resistência ao 
cisalhamento interlaminar, ganho de massa, diminuição da Tg, exposição de 
fibras e mudança nos espectros de FTIR. Tais alterações sugerem efeitos de 
degradação oxidativa devido ação atmosférica e fotooxidativa devido ação da 
radiação ultravioleta advindos do ensaio de envelhecimento. 

 
 
Palavras-chave: compósitos.carbono-epóxi.envelhecimento 

TITLE: Molecular level changes of carbono-epoxy caused by accelerate aging 

Abstract 

 

The aging of polymeric composites involves physical and/or chemical processes 
that are produced by the interaction between the material and the environment. 
At the molecular level, such phenomena can cause changes in chemical 
structure, composition or physical structure. At the macroscopic level, these 
changes can alter geometry or physical properties. In this work, carbon-epoxy 
composites were exposed to natural aging for a period of 90 days. Dynamic-
mechanical analysis (DMA), Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy, 
interlaminar shear strength (ILSS) and scanning electron microscopy (SEM) were 
performed to evaluate the physical and chemical effects of aging on the 
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composite. Aged composites showed reduction in interlaminar shear strength, 
mass gain, Tg decrease, surface fiber exposure and change in FTIR spectra. 
Such changes suggest degradative effects of aging. 

 
 
Keywords: composites.carbono-epoxy.aging. 
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TÍTULO: Análise Teórica e Computacional de Sistemas Dinâmicos 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é estabelecer uma relação ( do ponto de vista de 
isomorfismos ) entre o espaço de fase ( partição do espaço de estados de um 
sistema de equações diferenciais ordinárias nas soluções de tal sistema )de um 
sistema dinâmico não-linear e os espaços de Hilbert ( classe de espaços 
vetoriais normados provenientes da análise funcional tal que sua norma é 
proveniente de um produto interno no espaço ) . Para isso tenciona-se associar 
a cada solução possível do sistema a uma sequência de escalares reais ou 
complexos do espaço de Hilbert separável l^2 ( espaço de sequências escalares 
reais ou complexas que são quadrado-integráveis ) e a partir desse espaço 
deduzir informações sobre o sistema não-linear . 
 
Palavras-chave: Sistemas dinâmicos , Espaços de Hilbert , estabilidade e 

linearização 

TITLE: Analysis of dynamical systems on Hilbert spaces 

Abstract 

The goal of this work is link the phase space ( partition of the space states of a 
system of ordinary differential equations in its solutions ) of a nonlinear dynamical 
system and Hilbert spaces ( class of normed vector spaces from functional 
analysis such that its norm is provided by an inner product in the space ). 
Thereunto to each possible solution of the system is associated to a sequence in 
the separable Hilbert space l^2 ( space of real or complex scalars square-
summable )and afterwards get information concerning the nonlinear system . 
 
Keywords: Dynamical systems , Hilbert spaces , stability and linearization 
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TÍTULO: Busca e seleção de modelos para criação e compartilhamento de 

informações entre pesquisadores como determinantes da produção cientítica 

Resumo 

O compartilhamento de informações e conhecimento entre pesquisadores 
refere-se à atividade de disponibilizar informações e know-how que possibilite o 
trabalho conjunto de especialistas para a resolução de problemas, para 
desenvolver novas ideias ou teorias e que normalmente resultam em 
publicações científicas conjuntas. Este projeto tem como objetivo elaborar um 
modelo que relaciona os fatores que influenciam a criação e o compartilhamento 
de informações entre os bolsistas produtividade em pesquisa do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) com seus pares 
e a capacidade de geração de inovações e de conhecimentos, medida pela 
produção científica. Quanto ao método, em um primeiro momento foi realizada 
uma pesquisa bibliográfica a fim de se avaliar os modelos existentes na literatura 
a respeito dos fatores determinantes do compartilhamento e sobre a capacidade 
de inovação e de geração de inovações nas IES, em especial nos grupos de 
pesquisas. A seguir, foram elaborados os modelos estrutural e de mensuração 
que foram validados utilizando um questionário on-line para a coleta dos dados, 
com questões tipo likert de cinco pontos, enviado aos pesquisadores com bolsa 
na modalidade produtividade em pesquisa, níveis SR, 1A, 1B e 1C do CNPq. O 
questionário foi respondido por 252 bolsistas e os dados coletados foram 
analisados utilizando a estatística descritiva e a structural equation modeling 
(SEM) based on partial least 
 
Palavras-chave: Compartilhamento de conhecimento; Capacidade de inovacao 

TITLE: Search and selection of models for information creation and sharing 

among researchers as determinants of scientific production 

Abstract 

Sharing information and knowledge among researchers refers to the activity of 
providing information and know-how that enables problem-solving experts to 
work together to develop new ideas or theories, and which often result in joint 
scientific publications. This project aims to develop a model that relates the 
factors that influence the creation and sharing of information among scholarship 
holders research productivity of the National Council for Scientific and 
Technological Development (CNPq) with their peers and the ability to generate 
innovations and research. knowledge as measured by scientific production. 
Regarding the method, a bibliographic research was initially carried out in order 
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to evaluate the existing models in the literature regarding the determinants of 
sharing and the capacity for innovation and innovation generation in HEI, 
especially in research groups. . Then, the structural and measurement models 
were elaborated and validated using an online questionnaire for data collection, 
with five-point likert questions, sent to researchers with research productivity 
modality, SR, 1A, 1B and 1C of CNPq. The questionnaire was answered by 252 
scholars and the collected data were analyzed using descriptive statistics and 
structural equation modeling (SEM) based on partial least squares (PLS). The 
results indicated that the 5 hypotheses of the model were accepted. The 
individual characteristics of the researchers, the organizational characteristics 
and the technology con 
 
Keywords: Knowledge sharing; Capacity for innovation; Production 
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CÓDIGO: ET0041 

AUTOR: EDYCLEYSON CARLOS DE SOUZA 

ORIENTADOR: MARCIO ASSOLIN CORREA 

 

 

TÍTULO: Produção e Caracterização Magnética de Filmes finos de CoFeAl para 

aplicações em Spintrônica 

Resumo 

 Neste trabalho foram produzidas e estudadas amostras de Co2FeAl (CFA), do 
tipo full-Heusler,para quais foram obtidos resultados na forma de filmes finos, 
produzidos pela técnica de magnetron sputtering sobre substratos orientados de 
Si (100), InP (002) e GaAs (100), com uma caplayer de Ta (tântalo) e W 
(tungstênio). 
 
 Por meio da análise de Raio-X, constatou-se a formação da estrutura cristalina 
do CFA, obtendo-se a fase A2(desordenada estruturalmente, em que os átomos 
estão aleatoriamente distribuidos). Além disso, foi observado o deslocamento 
dos picos devido a temperatura envolvida no processo térmico de crescimento 
das amostras. 
 
 As medidas de magnetização indicaram um comportamento magnético típico de 
anisotropia uniaxial para a amostra CFA/Ta sobre InP crescida a 573K, enquanto 
nas demais foi observado um comportamento isotrópico, as mesmas 
características foram observadas para os filmes CFA/Ta sobre Si, porém com 
uma baixa coercividade. Entretanto, as amostras depositadas sobre GaAs a 
573K e 673K apresentaram uma característica típica de uma amostra com 
anistropia cúbica, sendo observada uma baixa coercividade fator importante 
para aplicabilidade tecnológica. 
 
 As medidas de Ressonância Ferromagnética (FMR) indicaram o padrão C2 para 
os filmes CFA/Ta depositados sobre InP e Si a 573K, provando a existência da 
anisotropia uniaxial. Entretanto a simetria C4 foi observada nos filmes 
depositados a 573K e 673K sobre GaAs, comprovando a existência da 
anisotropia cúbica. 
 
Palavras-chave: full-Heusler, magnetron sputtering, magnetização, anisotropia 

TITLE: Production and magnetic characterization of Co2FeAl thin films for 

spintronic applications 

Abstract 

 In this work, full-Heusler alloys Co2FeAl (CFA) samples were produced and 
studied, for which thin film results were obtained, produced by magnetron 
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sputtering on Si (100), InP (002) and GaAs substrates. (100), with a caplayer of 
Ta (tantalum) and W (tungsten). 
 
 X-ray analysis showed the formation of the CFA crystal structure, obtaining 
phase A2 (structurally disordered, where atoms are randomly distributed). In 
addition, peak displacement was observed due to the temperature involved in the 
thermal growth process of the samples. 
 
 The magnetization measurements indicated a typical magnetic behavior of 
uniaxial anisotropy for the CFA / Ta over 573K InP sample, while in the others an 
isotropic behavior was observed, the same characteristics were observed for 
CFA / Ta on Si films, but with a low coercivity. However, samples deposited on 
GaAs at 573K and 673K presented a typical characteristic of a sample with cubic 
anistropia, with low coercivity being an important factor for technological 
applicability. 
 
 Ferromagnetic Resonance (FMR) measurements indicated the C2 standard for 
CFA / Ta films deposited on InP and Si at 573K, proving the existence of uniaxial 
anisotropy. However the symmetry C4 was observed in the films deposited at 
573K and 673K over GaAs, proving the existence of cubic anisotropy evidenced 
by the magnetization curves. In addition, through line width obtained in the FMR 
measurements, the damping factor of the parameter samples was calculated. 
 
Keywords: full-Heusler, magnetron sputtering,anisotropy, magnetization 
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CÓDIGO: ET0051 

AUTOR: GLAUBER CARVALHO 

ORIENTADOR: CARLOS ALBERTO OLARTE VEGA 

 

 

TÍTULO: Ferramenta de simulação para processos concorrentes 

Resumo 

Com o aumento do número de dispositivos conectado à internet, se torna cada 
vez mais desafiador manter a integridade de processos concorrentes, pois eles 
estão suscetíveis à problemas como “deadlocks”. Para modelar sistemas 
concorrentes, foi criada uma ferramenta de simulação para o cálculo de 
processos CCP (Concurrent Constraint Programming). Assim, usando as 
linguagens de programação Maude e Javascript, criamos um sistema web que 
permite aos usuários especificar sistemas utilizando o cálculo CCP e depois 
observar a sua execução. 
 
Palavras-chave: Programação, Concorrente, CCP , Maude, Javascript, Node, 

React 

TITLE: Simulation tool for concurrency programming 

Abstract 

The number of devices connected to the Internet is increasing and therefore, it's 
a challenging task to guarantee the integrity of concurrent processes since they 
are susceptible to problems such as deadlocks. In this project we implemented a 
simulation tool for CCP (Concurrent Constraint Programming) based calculi. We 
used Maude and Javascript to build the web system that allows users to simulate 
and observe the behavior of systems specified as CCP programs. 
 
Keywords: Concurrency, CCP , Maude, Javascript, Node, React 
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CÓDIGO: ET0061 

AUTOR: JULIA VIEIRA DA SILVA BERNARDO 

ORIENTADOR: MARIA GORETTE CAVALCANTE 

 

 

TÍTULO: Estudo da Perda de Massa em Cupons de Aço 1018 protegidos com 

precursores de Tungstênio. 

Resumo 

     A corrosão dos metais é um processo espontâneo que ocorre frequentemente 
na natureza por ação de diversos fatores. Entretanto, do ponto de vista 
eletroquímico, o fenômeno é originado de processos de oxidação de elementos 
metálicos. A pesquisa na prevenção à corrosão em metais tem se intensificado 
devido à enorme necessidade de se solucionar problemas na indústria 
automobilística, na construção civil, em dutos petrolíferos, entre outros 
(WOLYNEC, 2003). 

 

     As técnicas de monitoração da corrosão são, geralmente, classificadas em 
métodos que utilizam: massa de referência e eletroquímicos. Outras formas de 
monitoração da corrosão envolvem métodos indiretos, através dos quais se 
estima ou controla-se a corrosão por meio de parâmetros operacionais. 
Inibidores de corrosão são compostos orgânicos (carboxilatos, fosfatos, 
sulfonatos) ou íons inorgânicos (molibdatos, cromatos, nitritos, terras raras) que 
formam uma camada protetora in situ por reações entre o eletrólito e a superfície 
corrosível (BLIN et al., 2006; TICIANNELLI et al., 2005). 

 

     Esse trabalho tem como objetivo investigar a proteção de superfícies 
metálicas, corpos de prova (cupons), com um precursor de tungstênio em 
diferentes concentrações. A caracterização do material de interesse se faz 
necessária uma vez que esse sistema pode ser indicado para aplicações na 
indústria automobilística, na construção civil, em dutos petrolíferos, entre outras. 

 
Palavras-chave: Inibidor de corrosão, tungstênio, perda de massa, aço 1018. 

TITLE: Corrosion Study on 1018 Steel Protected with Tungsten Precursors. 

Abstract 
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     Corrosion of metals is a spontaneous process that often occurs in nature 
through the action of several factors. However, from an electrochemical point of 
view, the phenomenon originates from oxidation processes of metallic elements. 
Research on corrosion prevention in metals has intensified due to the huge need 
to solve problems in the automobile industry, construction, oil pipelines, among 
others (WOLYNEC, 2003). 

 

    Corrosion monitoring techniques are generally classified into methods using 
reference mass and electrochemicals. Other forms of corrosion monitoring 
involve indirect methods whereby corrosion is estimated or controlled by 
operating parameters. 

 

     Corrosion inhibitors are organic compounds (carboxylates, phosphates, 
sulfonates) or inorganic ions (molybdates, chromates, nitrites, rare earths) that 
form an in situ protective layer by reactions between the electrolyte and the 
corrosive surface (BLIN et al., 2006; TICIANNELLI et al., 2005). 

 

     This work aims to investigate the protection of metallic surfaces, specimens 
(coupons), with a tungsten precursor in different concentrations.The 
characterization of the material of interest is necessary since this system can be 
indicated for applications in the automobile industry, construction, oil pipelines, 
among others. 

 
 
Keywords: Corrosion inhibitor, tungsten, mass loss, steel 1018. 
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CÓDIGO: ET0065 

AUTOR: RAABE MELO DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: LUCIANO RODRIGUES DA SILVA 

 

 

TÍTULO: Entropia de Informação de Redes Clássicas e Complexas 

Resumo 

 

Estudos em redes complexas são essenciais em diversos campos do 
conhecimento devido a sua capacidade de representar sistemas reais. Alguns 
estudos mostram que através da discussão das matrizes que compõem uma 
rede é possível extrair propriedades e analisá-las sob a ótica da Mecânica 
Quântica. Neste trabalho, discutiremos a entropia de von Neumann como um 
quantificador de informação presente em grafos aleatórios. No decorrer deste 
trabalho abordaremos três tipos de redes: rede quadrada (rede regular), o 
modelo de grafo aleatório de Erdös e Rényi, e o modelo de rede livre de escala 
de Barabási-Albert, onde estudaremos a entropia de von Neumann para três 
diferentes topologias. 

 
 
Palavras-chave: Redes complexas, Redes Aleatórias, Grafo aleatório, Entropia, 

Entropia 

TITLE: Information Entropy of Classical and Complex Networks 

Abstract 

Studies in complex networks are essential in many fields of knowledge (science) 
because of their ability to represent real systems. Some studies show that 
through the discussion of the matrices that make up a network it is possible to 
extract properties and analyze them from the perspective of Quantum Mechanics. 
In this work, we will discuss the von Neumann entropy as an information quantifier 
present in random graphs. In this in this work we will study three types of 
networks: Regular Network with k = 4, Erdös and Rényi random model and Scale 
Free network using Barabási-Albert model, we will observe the von Neumann 
entropy for three different topologies. 
 
Keywords: Complex Networks, Random Networks, Random Graph, Entropy, von 

Neumann 
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CÓDIGO: ET0069 

AUTOR: MAYARA ADRIELLY LEAL DE OLIVEIRA RODRIGUES 

CO-AUTOR: DIÊGO PIRES GURGEL 

CO-AUTOR: UILAME UMBELINO GOMES 

ORIENTADOR: MEYSAM MASHHADIKARIMI 

 

 

TÍTULO: Estudo da mistura diamante/10%wt nióbio 

Resumo 

O diamante policristalino (PCD), devido às suas propriedades de resistência 
mecânica, alta dureza e resistência ao desgaste, possui importante aplicação em 
ferramentas industriais de corte e perfuração. Com isso, se fazem necessários 
cada vez mais estudos sobre este material, buscando formas de melhorar seu 
desempenho e de estender sua vida útil. Assim, este trabalho estudou a 
influência do nióbio como ligante com 10% em peso de concentração nos 
particulados de PCD através da metalurgia do pó. Os pós de diamante recebido 
foram moídos por 30 segundos em moinho SPEX e após isso, a mistura com 
10% wt de Nb foi moída por 1 minuto no mesmo moinho. Pôde ser analisada a 
influência da Moagem de Alta Energia (MAE) na morfologia, distribuição e no 
tamanho médio das partículas, além de serem determinadas as fases antes e 
após MAE. O nióbio se mostrou um bom ligante de acordo com as etapas 
estudadas neste trabalho. As análises de Difração de Raios-X mostraram que as 
fases preexistentes antes do processo se mantiveram e não houve grafitização, 
mas foi introduzido em pouca quantidade o carbeto de tungstênio (WC), devido 
à alta dureza do diamante, após moagem. As microscopias eletrônicas de 
varredura (MEV) juntamente com as análises de tamanho de partícula 
confirmaram a redução do tamanho médio de partícula quantificada em 46,21% 
em relação ao tamanho médio de partícula do diamante moído. Microscopia 
confocal foi utilizada para caracterizar a morfologia dos pós de diamante 
recebido. 
 
Palavras-chave: Diamante policristalino. Nióbio como ligante. Grafitização. 

TITLE: Study the Diamond/10 wt% Nb powder mixture 

Abstract 

Polycrystalline diamond (PCD), due to its properties of mechanical strength, high 
hardness and wear resistance, has important application in industrial cutting and 
drilling tools. As a result, more and more studies on this material are needed, 
looking for ways to improve its performance and extend its useful life. Thus, this 
work studied the influence of niobium as a binder with 10 wt.% concentration in 
PCD particles through powder metallurgy. The received diamond powders were 
milled for 30 seconds in a SPEX mill and after that the 10 wt.% Nb mixture was 
milled for 1 minute in the same mill. The influence of High Energy Milling on 
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morphology, distribution and average particle size could be analyzed, and the 
phases before and after MAE could be determined. Niobium proved to be a good 
binder according to the steps studied in this work. X-ray diffraction (XRD) 
analyzes showed that the pre-existing phases before the process were 
maintained and there was no graphitization, but tungsten carbide (WC) was 
introduced in a small amount due to the high diamond hardness after grinding. 
Scanning electron microscopy (SEM) coupled with particle size analysis 
confirmed the quantified mean particle size reduction of 46,21% over the average 
milled diamond particle size. Confocal microscopy was used to characterize the 
morphology of the diamond powders received. 
 
Keywords: Polycrystalline diamond. Niobium as a binder. Graphitization. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1299 

 

CÓDIGO: ET0074 

AUTOR: JOHNATAN DE OLIVEIRA SOARES 

ORIENTADOR: TIAGO PINHEIRO BRAGA 

 

 

TÍTULO: Produção do estireno a partir da desidrogenação do etilbenzeno na 

presença do CO2 usando catalisadores resistentes a desativação 

Resumo 

 

O método sol-gel próteico com base na gelatina e o método de Pechini foram 
aplicados para sintetizar catalisadores a base de hexaferritas com formula geral 
SrFe12O19 sendo eles posteriormente dispersos em sílica mesoporosa, com o 
objetivo de contribuir para os estudos na reação de desidrogenação do 
etilbenzeno em presença do CO2. Os catalisadores após a síntese, foram 
caracterizados por difração de raios-x (DRX).  

 

Os testes catalíticos foram realizados usando um reator de leito fixo com 
saturador de vapor. Os resultados indicaram a obtenção da hexaferrita de 
estrôncio e que a mesoporosidade da suporte SBA-15 foi mantida a partir dos 
difratogramas obtidos. Estudos futuros serão realizados para confirmar a 
viabilidade da hexaferrita como catalisador na reação de desidogenação do 
etilbenzeno. 

 
 
Palavras-chave: Catálise, Hexaferrita de estrôncio, gelatina, sol-gel proteico. 

TITLE: Styrene production from ethylbenzene dehydrogenation in the presence 

of CO2 using deactivation resistant catalysts 

Abstract 

The gelatin based protein sol-gel method and the Pechini method were applied 
to synthesize hexaferrite based catalysts with general formula SrFe12O19 and 
were later dispersed in mesoporous silica, with the aim of contributing to studies 
on ethylbenzene dehydrogenation reaction. in the presence of CO2. Catalysts 
after synthesis were characterized by x-ray diffraction (XRD). Catalytic tests were 
performed using a steam bed fixed bed reactor. The results indicated that 
strontium hexaferrite was obtained and that the SBA-15 support mesoporosity 
was maintained from the diffractograms obtained. Future studies will be 
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conducted to confirm the viability of hexaferrite as a catalyst in the ethylbenzene 
dehydrogenation reaction. 

 
Keywords: Catalysis, Strontium hexaferrite, gelatin, protein sol-gel. 
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ORIENTADOR: ADILSON JOSÉ DE OLIVEIRA 

 

 

TÍTULO: Controle de posição e velocidade de um mecanismo de cinemática 

paralela com cinco barras utilizando motores de passo 

Resumo 

A utilização de robôs com estrutura cinemática paralela na indústria é comum 
em ocasiões onde se é necessário uma rápida manipulação de objetos devido 
sua leveza e rigidez quando comparados aos robôs que possuem estrutura 
cinemática serial. Entretanto, esses mecanismos apresentam diversos desafios 
em sua construção relacionados à sua cinemática. Nesse contexto, com o 
objetivo de estudar e propor soluções para esses desafios, foi-se projetado e 
construido nesse trabalho um manipulador robótico, controlado por meio de um 
software, capaz de manipular objetos magnéticos. Esse projeto possui as 
principais fases na concepção de robôs industriais: o projeto e construção do 
mecanismo; projeto e construção do atuador que soluciona um desafio 
específico; e um software de controle que permite a programação e simulação 
em tempo real do sistema. 
 
Palavras-chave: Manipulador robótico, mecanismos, controle. 

TITLE: Position and velocity control of a five-bar parallel kinematics mechanism 

using stepper motors. 

Abstract 

Due to its lightness and rigidity when compared with serial kinematics, parallel 
kinematics robots usage in industries is common in occasions in which is 
necessary fast objects manipulation. However this type of mechanisms presents 
many challenges in its construction related to its kinematics. In this context, 
aiming studying and proposing solutions to this questions, a software based 
robotic manipulator capable of handle magnetic objects was developed. This 
project has the main steps in industrial robots field: Mechanisms design and 
construction; actuator capable of solving a specific application; and a control 
software capable of programming and simulating the system. 
 
Keywords: Robotic manipulator, mechanisms, control. 
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TÍTULO: Criação de estação de coleta seletiva de medicamentos: estudo de 

tratamento eletroquímico de águas sintéticas contendo fármacos 

Resumo 

A destinação de medicamentos é um tema relevante na sociedade atual. O 
descarte inapropriado de fármacos, vencidos ou em desuso, é fruto da falta de 
sensibilização popular acerca de seus efeitos. Nos últimos anos, constatou-se a 
presença indevida desses produtos na água e no solo. Quando na hidrosfera, os 
potenciais efeitos adversos são para a saúde humana, animal e de organismos 
aquáticos. Torna-se necessário alternativas para a remoção desses poluentes 
do ecossistema aquoso. À vista disso, objetivou-se educar ambientalmente 
indivíduos de Macaíba/RN e de Natal/RN, quanto aos impactos do descarte 
incorreto de medicamentos domiciliares. Ademais, buscou-se investigar a 
descontaminação de efluentes contendo fármacos. Elaborou-se uma cartilha 
informativa para alcançar o público alvo e orientar a correta destinação. Criou-
se estações de coleta seletiva para recolher o material proveniente e destiná-lo 
adequadamente. Constatou-se que a cartilha desenvolvida é eficiente à 
sensibilização popular. Os medicamentos adquiridos são enviados para a 
investigação do tratamento eletroquímico. Almeja-se obter resultados com os 
experimentos do tratamento de efluentes. Será analisado o efeito das variáveis 
experimentais e a eficiência do processo com a utilização de diferentes 
eletrodos. O projeto favorece a integração entre a comunidade acadêmica e o 
público externo. A sensibilização sobre a destinação equivocada de fármacos 
gera resultados e é necessária para atenuar problemas universais. 
 
Palavras-chave: Descarte de fármacos; Sensibilização; Descontaminação de 

efluentes. 

TITLE: Creation of selective drug collection station: study of electrochemical 

treatment of synthetic waters containing pharmaceuticals 

Abstract 

The destination of medications is a relevant topic in today's society. Inappropriate 
disposal of pharmaceuticals, expired or in disuse, is the result of the lack of 
popular awareness about its effects. In recent years, there has been an undue 
presence of these products in water and soil. When in the hydrosphere, the 
potential adverse effects are for human, animal and aquatic organisms. 
Alternatives are needed to remove these pollutants from the aqueous ecosystem. 
In view of this, the objective was to educate individuals from Macaíba/RN and 
Natal/RN, regarding the impacts of incorrect disposal of home medications. 
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Furthermore, we sought to investigate the decontamination of wastewater 
containing pharmaceuticals. An informative booklet was elaborated to reach the 
target audience and guide the correct destination. Selective collection stations 
were created to collect the material from and allocate it appropriately. It was found 
that the booklet developed is efficient to popular sensitization. The acquired 
medications are sent to the investigation of electrochemical treatment. It aims to 
obtain results with the experiments of wastewater treatment. The effect of the 
experimental variables and the efficiency of the process with the use of different 
electrodes will be analyzed. The project favors the integration between the 
academic community and the external public. Sensitization on the mistaken 
disposal of drugs generates results and is necessary to mitigate universal 
problems. 
 
Keywords: Disposal of medicines; Awareness; Effluent decontamination. 
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TÍTULO: Uso de Sistemas Aquosos PEG 6000/Fosfato para Recuperação e 

Purificação do Antígeno 503 

Resumo 

No presente estudo, utilizou-se sistemas aquosos bifásicos de PEG 6000 e 
fosfato de potássio dibásico para recuperação de proteína para partição de 
proteínas, entre elas o antígeno 503 expresso em Escherichia coii M15, tendo 
sido testados sistemas com concentrações variáveis. Para os sistemas 
nominados A, B, C com 12,5% fosfato de potássio, a quantidade de cloreto de 
sódio (NaCl) variou em 0,0, 0,1 e 0,5 gramas, respectivamente. Por sua vez, os 
sistemas aquosos nominados D, E, F continham 10% fosfato, o NaCl variou em 
0,0, 0,1 e 0,5 gramas de cloreto. O caldo que continha as proteínas em questão 
é oriundo da lise da célula da Escherichia coli, que continha o antígeno 503. Pelo 
método de quantificação de proteínas totais de Bradford, os sistemas A e F, sem 
o cloreto de sódio interferindo, obtiveram os melhores coeficientes de partição 
(K), calculados, respectivamente, por volta de 4,95 e 14,50. Por sua vez, os 
sistemas com maior quantidade de NaCl, representaram os menores valores de 
K: 0,22 para o sistema C e 0,77 para o sistema D. 
 
Palavras-chave: Escherichia coli. Antígeno 503. Sistemas Aquosos Bifásicos. 

TITLE: Using Aqueous Systems for Antigen 503 Recovery and Purification 

Abstract 

 

Given the difficulty and the high cost for the production of drugs for visceral 
leishmaniasis treatment (VL), different alternatives to develop vaccines were 
sought. Between them, the antigen 503 of Leishmania i. chagasi was found. That 
when isolated and purified, showed positive results for the treatment of VL. For 
this, the utilization of biphasic aqueous systems of PEG 6000 and dibasic 
potassium phosphate for the recovery of protein were the basis of the study, 
having been tested systems with variable concentrations. For the systems named 
A, B, C with 12,5% potassium phosphate, the sodium chloride (NaCl) amount has 
varied in 0,0, 0,1 and 0,5 grams, respectively. On the other hand, the aqueous 
systems named D, E, F, which had 10% of phosphate The NaCl varied in 0,0, 0,1 
and 0,5 grams of chloride. The broth that had the proteins in question is arising 
from the cell lysis of the Escherichia coli, which contained the antigen 503. By 
Bradford's method of proteins quantification, the systems A and F, without the 
sodium chloride interfering, reached the best partition coefficients (K), calculated, 
respectively, around 4,95 and 14,50. On the other hand, the systems with highly 
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quantity of NaCl reached the minors values of K: 0,22 for the system C and 0,77 
for the system D. 

 
 
Keywords: Escherichia coli. Antigen 503. Biphasic Aqueous Systems. 
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TÍTULO: Estudo de Sistemas Intervalares com Aplicações em Experimentos 

Físicos e Utilização do Software GeoGebra 

Resumo 

A Matemática Intervalar é uma teoria matemática introduzida por Moore na 
década de 60. Ela consiste em trabalhar com os dados numéricos na forma de 
intervalos os quais informam a margem de erro nos cálculos e nas soluções de 
problemas. Esses erros estão presentes frequentemente em ciências 
experimentais, como a Física e a Engenharia, e os seus tratamentos a fim de 
minimizá-los consiste em uma tarefa fundamental, por isso métodos como o dos 
Mínimos Quadrados são amplamente utilizados. Dentro desse contexto, o 
objetivo deste trabalho foi utilizar a Matemática Intervalar, em conjunto com a 
sua aritmética, incorporando-a ao método dos Mínimos Quadrados, na resolução 
de sistemas lineares inconsistentes oriundos de experimentos físicos. Os 
resultados foram obtidos por meio da biblioteca Python for Extended Scientific 
Computing (Python-XSC) e se mostraram precisos e satisfatórios, assim como, 
ficaram muito próximos aos de outros métodos, como por exemplo, as soluções 
para o caso pontual fornecidas com a margem de incerteza via Teoria de Erros. 
 
Palavras-chave: Matemática Intervalar. Sistemas Lineares Intervalares. Python-

XSC. 

TITLE: Analysis and Resolution of Systems of Linear Equations with Interval 

Coefficients 

Abstract 

Interval Mathematics is a mathematical theory introduced by Moore in the 1960s. 
It consists of working with numerical data in the form of intervals which inform the 
margin of error in calculations and problem solving. These errors are often 
present in experimental sciences, such as Physics and Engineering, and their 
treatments in order to minimize them are a fundamental task, so methods such 
as Least Squares are widely used. In this context, the objective of this work was 
to use Interval Mathematics, in conjunction with its arithmetic, incorporating it to 
the Least Squares method, in the resolution of inconsistent linear systems from 
physical experiments. The results were obtained through the Python-Extended 
Scientific Computing (Python-XSC) library and were found to be accurate and 
satisfactory, as well as to be very close to those of other methods, such as, for 
example, of uncertainty via Error Theory 
 
Keywords: Mathematics Interval. Linear Interval Systems. Python-XSC 
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TÍTULO: Comportamento de fratura da blenda poli(metacrilato de metila) 

elastomérico (PMMAe) com o policarbonato (PC) 

Resumo 

 

Este estudo teve como objetivo avaliar os mecanismos de tenacificação da 
blenda binária formada pelo poli(metacrilato de metila) com partículas 
elastoméricas (PMMAe) com o policarbonato (PC), avaliando a propagação da 
trinca a alta velocidade de ensaios. Os corpos de prova foram processados em 
dois tipos de extrusoras, mono e dupla rosca, a fim de verificar a influência dessa 
variação nos resultados. A partir dos dados obtidos por meio de ensaios de 
tração uniaxial a altas taxas de deformação, inspeção visual da fratura e 
microscopia eletrônica de varredura, observou-se uma redução no alongamento 
na ruptura quando o PMMAe é a matriz, seguido por aumento da deformação de 
ruptura e enrugamento da superfície de fratura com a adição de PC. Na região 
de co-continuidade os corpos de prova processados em dupla rosca tiveram 
resistência máxima, enquanto os demais resultados foram similares, quando 
compara-se os dois tipos de processamento. 

 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: PMMA elastomérico. Policarbonato. Fratura. 

Altas taxas 

TITLE: FRACTURE BEHAVIOR OF ELASTOMERIC POLY (METHYL 

METHACRYLATE) WITH POLYCARBONATE (PC) 

Abstract 

This study aimed to evaluate the mechanisms of toughening of the binary blend 
formed by poly (methyl methacrylate) with elastomeric particles (PMMAe) with 
polycarbonate (PC), evaluating crack propagation at high speed of tests. The 
specimens were processed in two types of extruders, single and double screw, 
in order to verify the influence of this variation on the results. From the data 
obtained through uniaxial tensile tests at high strain rates, visual inspection of the 
fracture and scanning electron microscopy, there was a reduction in elongation 
at break when the PMMAe is the matrix, followed by an increase in the 
deformation of the fracture. rupture and wrinkling of the fracture surface with the 
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addition of PC. In the co-continuity region, the double-threaded specimens had 
maximum resistance, while the other results were similar when comparing the 
two types of processing. 

 
Keywords: Keywords: Elastomeric PMMA. Polycarbonate. Fracture. High strain 

rates 
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CÓDIGO: ET0098 
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ORIENTADOR: MARCOS SILVA DE AQUINO 

 

 

TÍTULO: Tecnologia inovadora de tecidos de malha 3D com mistura de fibras 

naturais para aplicação em georredes. 

Resumo 

 

As malhas por trama são estruturas têxteis que ganharam espaço econômico 
por se tratar de uma estrutura com propriedades singulares, quando comparados 
aos tecidos planos. No geral, elas apresentam boa flexibilidade, elasticidade e 
alta deformação. No entanto, possuem a possibilidade de aumentar a sua 
resistência através da adição de fios de trama com entrelaçamentos individuais 
de cadeia. Dessa forma, há maior aplicabilidade desse material, que vai do 
vestuário convencional até os têxteis técnicos, como as georredes, que são 
estruturas tridimensionais utilizadas para drenagem do solo, distribuição de 
carga e proteção mecânica. O uso de malhas para a produção desse tipo de 
geossintético está relacionado à capacidade de se criar diversos modelos, 
interferindo diretamente nas suas características. Assim, é possível inovar na 
criação de georredes, melhorando as propriedades das mesmas. Este trabalho 
tem como objetivo criar várias estruturas de georredes utilizando a tecnologia da 
malharia retilínea, disponível no departamento de Engenharia Têxtil, usando fios 
de Kevlar®, poliéster e polipropileno. Tais polímeros permitem maior resistência 
a intempéries, aumentando a vida útil dos georredes. Após a produção dessas 
estruturas, sucederá combinações utilizando fibras naturais, com consequente 
caracterização das mesmas, definindo qual se apresentou com melhores 
condições de aplicabilidade. 

 
 
Palavras-chave: Malha, tear retilíneo, 3D, trama, fio, geossintéticos, georredes. 

TITLE: Innovative technology of 3D mesh fabrics with natural fiber blended for 

application in geotextile. 

Abstract 

 

The weft knitting are textile structures that have gained economic space because 
it is a structure with singular properties when compared to flat fabrics. In general, 
they have good flexibility, elasticity and high deformation. However, they have the 
potential to increase their strength by adding weft yarns with individual chain 
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interlacings. Thus, there is greater applicability of this material, from conventional 
garments to technical textiles, such as geonets, which are three-dimensional 
structures used for soil drainage, load distribution and mechanical protection. The 
use of knitteds for the production of this type of geosynthetic is related to the 
ability to create several models, interfering directly in its characteristics. Thus, it 
is possible to innovate in the creation of geonets, improving their properties. This 
work aims to create several geonets structures using flat knitting technology, 
available in the Department of Textile Engineering, using Kevlar®, polyester and 
polypropylene yarns. Such polymers allow greater resistance to weathering, 
increasing the useful life of the geonets. After the production of these structures, 
there will be combinations using natural fibers, with consequent characterization 
of the same, defining which was presented with better conditions of applicability. 

 
 
Keywords: Knitted, flat knitting machine, 3D, weft, yarn, geosynthetic, geonet. 
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TÍTULO: Projeto e construção de um manipulador flexível utilizando barra 

instrumentada com acelerômetro 

Resumo 

 

Entre os maiores gastos do setor industrial estão: o custo energético de 
funcionamento e a compra de maquinário. Levando isso em consideração, a 
presença de robôs para realizar operações automatizadas e, assim, o aumento 
de produção tornam-se muito cara. Mesmo assim, a demanda de diversos tipos 
de mecanismos para a integração dos meios de produção definidos pela 
Industria 4.0 é real. Este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema de 
elo flexível, o qual é caracterizado por menor gasto energético, menor custo de 
fabricação e maior complexidade. A escolha de uma lei de controle não-linear 
(Modos deslizantes) permite lidar com a complexidade e erros de parâmetros do 
sistema. Para alcançar o objetivo, o projeto é dividido em 5 etapas: projeto 
conceitual de um mecanismo flexível e definições das condições operação do 
sistema, manufatura e análise dimensional dos componentes, instrumentação 
(escolha e posicionamento dos transdutores), elaboração dos programas de 
aquisição e processamentos de dados, testes funcionais de controle do 
mecanismo. Este projeto permite a verificação experimental da viabilidade de 
controle desse tipo de mecanismo para situações de manipulação industrial. 
Além disso, a tecnologia pode ser expandida para diversas área e/ou aplicações 
específicas, como a interação com pessoas. 

 
 
Palavras-chave: Manipulação; Projeto mecânico; Instrumentação; Controle não-

linear 

TITLE: Project and manufacturing of a flexible link mechanism using a 

instrumented beam with accelerometers 

Abstract 

 

Among the highest costs in the industrial sector are the energy cost, operational 
expenses and machinery acquisition. With that in consideration, the presence of 
robots to perform automatic operations and, therefore, increase of production is 
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rather expensive. Even so, the demand for several mechanisms and integration 
of different production lines, due to Industry 4.0, is real. This work proposes the 
development of a flexible link mechanism, which is characterized for: less energy 
consumption, lower manufacturing prices and, more complexity. Choosing a 
nonlinear control law (Sliding modes) allows the control system to better handle 
the complexity challenge and errors in system parameters. This project is divided 
in 5 steps: conceptual mechanical project of a flexible mechanism and definition 
of operation conditions, manufacture and dimensional analysis of the 
components, instrumentation (selection and positioning of sensors), creation of 
acquisition and data processing algorithms, functional tests of control. This 
project facilitates the experimental verification of the application feasibility for this 
type of system. Furthermore, this technology can be expanded for several areas 
and, even, specific applications, such as robot-person interaction. 

 
 
Keywords: Manipulation; Mechanical project; Instrumentation; Nonlinear control 
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TÍTULO: Adsorção de tensoativo catiônico para organofilização de argila 

atapulgita aplicada a fluidos de perfuração não-aquosos 

Resumo 

Devido os grandes desafios na etapa de perfuração de poços, surge a 
necessidade do desenvolvimento de fluidos cujas propriedades sejam capazes 
de atender as exigências de perfuração. Devido a isso, o estudo com argilas vem 
sendo desenvolvido cada vez mais, uma vez que estas apresentam 
propriedades como a capacidade de inchamento, alta capacidade de troca iônica 
e forte capacidade de adsorção, mas, para isso a argila deve ser tratada 
anteriormente.Os fluidos de perfuração à base de óleo foram desenvolvidos para 
perfurações com condições de alta temperatura e alta pressão, aspectos comuns 
em perfurações direcionais, o que gera limitação para os fluidos à base de água. 
A análise reológica dos fluidos de perfuração é de extrema importância para se 
determinar a melhor composição e o melhor tratamento a ser aplicado nesses 
fluidos. Esse trabalho teve por objetivo modificar a argila atapulgita, com o intuito 
de aumentar sua afinidade pela fase orgânica de fluidos de perfuração à base 
de óleo, aplicando um tensoativo catiônico em uma concentração pré-
estabelecida. No estudo das isotermas de adsorção, o comportamento 
observado teve maior tendência pelo modelo de Freundlich. O tempo de 
equilíbrio não alterou o grau de adsorção da argila e as medidas de ângulo de 
contato apontaram um aumento da característica hidrofóbica da atapulgita 
modificada. Na análise reológica, a atapulgita organofilizada apresentou 
propriedades reológicas semelhantes a uma argila organofilizada comercial. 
 
Palavras-chave: Argila organofílica, tensoativo, fluido de perfuração, adsorção. 

TITLE: Adsorção de tensoativo catiônico para organofilização de argila atapulgita 

aplicada a fluidos de perfuração não-aquosos 

Abstract 

The great challenges coming from well drilling, there was a need to develop fluids 
whose properties were able to follow drilling requirement. Due this, the study with 
clays has been developed increasingly since they have properties such as 
swelling capacity, high ion exchange capacity and strong adsorption capacity. In 
order to obtain favorable results, it’s necessary to modify the clay so that it plays 
a fundamental role in the preparation of drilling fluid. Oil-based drilling fluids have 
been developed for drilling with high temperature and high-pressure conditions, 
common aspects in directional drilling, which creates limitation for water-based 
fluids. The analysis of the rheological behavior of the drilling fluids is too important 
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to determine the best composition and the best treatment to be applied in these 
fluids to perform tasks in the drilled well. The aim of this work was to modify the 
attapulgite clay, in order to increase its affinity for the organic phase of oil-based 
drilling fluids, applying a cationic type surfactant with a pre-established 
concentration. By the study of the adsorption isotherms, the observed behavior 
had a great tendency by the Freundlich model. The equilibrium time didn’t change 
the degree of clay’s adsorption.The contact angle measurements indicated an 
increase in the hydrophobic characteristic of the modified attapulgite. In the 
context of rheological analysis, organophilized attapulgite was very similar to a 
commercial organophilic clay. 
 
Keywords: organoclays, drilling fluid, surfactant, adsorption, attapulgite. 
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TÍTULO: Eliminação de Sobrecarga em Ramos Utilizando a Metodologia da 

Função de Alívio 

Resumo 

 

Com o crescimento de tecnologias para automatização de sistemas elétricos, é 
importante criar formas para manter o fornecimento de energia elétrica mesmo 
em situações de contingências, com resoluções rápidas e de baixo custo. Uma 
forma de tornar esses sistemas robustos a contingencias é adotar esquemas de 
redundância nos elementos do sistema, aplicando o critério “N-1”. Apesar de ser 
um método seguro e robusto, o uso de redundâncias no sistema gera custos 
elevados para a concessionária. Com o intento de tornar os sistemas elétricos 
mais confiáveis sem a necessidade de adicionar novos elementos, utiliza-se a 
técnica de Chaveamentos Corretivos, que como o nome sugere, controla o fluxo 
de potência no sistema através de chaveamentos de elementos do mesmo. As 
diferentes possibilidades de combinações de chaveamentos são chamadas de 
variantes. Para escolher a variante que resolve o problema, deve-se realizar 
simulações computacionais através do método do fluxo de carga. Por ser um 
método iterativo, em redes dotadas de muitos elementos, o fluxo de carga exige 
grande esforço computacional. Com o objetivo de sanar o problema relacionado 
ao método de fluxo de carga utiliza-se a metodologia da função de alívio, que é 
a linearização do problema, gerando estimativas dos carregamentos para as 
diferentes variantes, sem haver a necessidade do cálculo exato do fluxo de 
carga. 

 
 
Palavras-chave: Chaveamentos Corretivos. Funções de Alivio. Eliminação de 

Sobrecargas. 

TITLE: Branch Overload Elimination Using Relief Function Methodology 

Abstract 

With the growth of technologies for automation of electrical systems, it is 
important to create ways to maintain the power supply even in contingency 
situations with fast, low cost resolutions. One way to make these systems robust 
to contingencies is to adopt redundancy schemes on system elements by 
applying the “N-1” criterion. Despite being a safe and robust method, the use of 
system redundancies generates high costs. In order to make electrical systems 
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more reliable without the need to add new elements, we use the Corrective 
Switching technique, which as the name suggests, controls the power flow in the 
system by switching elements of the same. The different possibilities of switching 
combinations are called variants. To choose the variant that solves the problem, 
we need to perform computational simulations using the load flow method. 
Because it is an iterative method, in networks with many elements, the load flow 
requires great computational effort. In order to solve the problem related to the 
load flow method, the relief function methodology is used, which is the 
linearization of the problem, generating load estimates for the different variants, 
without the need for the exact calculation of the load flow. charge. 
 
Keywords: Keywords: Corrective Switches. Relief Functions. Overload 

Elimination. 
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TÍTULO: Estudo da Síntese e Escalonamento de Argilas Pilarizadas para a 

composição do Banco de Materiais do Labpemol 

Resumo 

Argilas são materiais naturais lamelares, e podem ser aplicados em adsorção, 
catálise, e outras aplicações. No intuito de aumentar as suas propriedades, é 
possível aplicar o processo de pilarização, e com isso obter um melhor 
espaçamento interlamelar. Neste trabalho, foi utilizado uma argila natural 
chamada CN Clara para estudar a temperatura do estágio de preparação da 
solução pilarizante (I) e o tempo de contato entre a suspensão de argila e a 
solução pilarizante (II). Para o estudo da temperatura foi utilizado os seguintes 
parametros: o procedimento (I) todo em 60 ºC; 60 ºC somente no estágio (I_I) e 
o restante do processo em temperatura ambiente (25 ºC); todo o processo (I) em 
temperatura ambiente. Para o estudo do tempo de contato (II) foi usado os 
seguintes tempos: 0.5h, 1h, 2h e 72h. As amostras foram caracterizadas por 
difração de raios X e sorção de nitrogênio a 77 K. Sobre os resultados obtidos, 
a amostra preparada no estágio (I) em temperatura ambiente e com tempo de 
contato de 2h, obteve-se um espaçamento basal de 1.75 nm e área especifica 
de 226 m²/g. Com este estudo é possível reduzir custos e obter novas aplicações 
para estes materiais. 
 
Palavras-chave: Argila, Argila Pilarizada 

TITLE: Synthesis and Scaling Study of Pillared Clays for the Composition of the 

Labpemol Material Bank 

Abstract 

Clays are natural lamellar materials, and can be applied in adsorption, catalysis, 
among other applications. In order to increase its properties, it is possible to apply 
the pillarization procedure, thus obtaining a greater interlamellar spacing. In this 
work, a natural clay named CN Clara was used in order to study the temperature 
in the preparation stages of the pillaring solution (I) and the contact time between 
the clay suspension and the pillaring solution (II). For the temperature study the 
parameters were: the procedure (I) all in 60˚C; 60˚C only in stage (I_I) and the 
remaining of the process at room temperature (25˚C); the entire procedure (I) at 
room temperature. For the study of contact time (II) the following times were used: 
0.5h, 1h, 2h and 72h. The samples were characterized by X-ray diffraction and 
nitrogen sorption at 77 K. Among the results obtained, The sample prepared with 
stage (I) at room temperature and at a contact time of 2h, which presents a basal 
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space of 1.75 nm and a specific area of 226 m²/g. With this study, it is possible 
to reduce costs and seek new applications for these materials. 
 
Keywords: clay, pillared clay. 
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TÍTULO: Avaliação in silico da interface proteína-proteína em quimeras Xilanase-

XBP pela inserção de pontes dissulfeto 

Resumo 

 

A melhoria da estabilidade de proteínas é um objetivo importante em muitas 
aplicações biomédicas e industriais. Ligações dissulfeto são interações 
covalentes entre os átomos de enxofre dos grupos tiol (-SH) em dois resíduos 
de cisteína, os grupos tióis são oxidados para a ligação das duas cisteínas e 
suas respectivas cadeias peptídicas principais pela ligação dissulfeto. As 
ligações dissulfeto proporcionam estabilidade substancial as proteínas. Neste 
trabalho investigamos a potencialidade de inserção de resíduos de cisteína para 
formação de ligações dissulfeto em três quimeras Xilanase-XBP. As 
visualizações estruturais foram feitas utilizando os programas Swiss-PdbViewer 
e PyMol, enquanto a avaliação das estruturas quanto aos critérios geométricos 
para inserção de ligações dissulfeto foi realizada pelo programa Disulfide by 
Design 2.0. Foram gerados cinco mutantes ao todo, todos na região interfacial 
Xilanase|XBP. Um filtro adicional, baseado numa dissertação de mestrado 
recentemente concluída no grupo, foi aplicada para definição de três mutantes 
com ligações dissulfeto, um mutante para cada quimera. Futuramente esses 
mutantes serão submetidos às simulações de dinâmica molecular para melhor 
detalhamento das propriedades interfaciais e, posteriormente serão propostos 
para testes experimentais de atividade xilanolítica. 

 
 
Palavras-chave: Quimeras Xilanases-XBP. Interface Protéica. Ligações 

Dissulfeto. 

TITLE: IN SILICO EVALUATION OF PROTEIN-PROTEIN INTERFACE IN 

XYLANASES-XBP CHIMERAS BY DISULFIDE BOND INSERTION. 

Abstract 

 

Improving protein stability is an important goal in many biomedical and industrial 
applications. Disulfide bonds are covalent interactions between the sulfur atoms 
of the thiol groups (-SH) in two cysteine residues, the thiol groups are oxidized to 
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the bonding of the two cysteines and their respective major peptide chains by 
disulfide bonding. Disulfide bonds provide substantial protein stability. In this work 
we investigate the potential of cysteine residue insertion for disulfide bond 
formation in three Xylanase-XBP chimeras. Structural visualizations were made 
using the Swiss-PdbViewer and PyMol programs, while the structures were 
evaluated according to the geometric criteria for disulfide insertion by Disulfide 
by Design 2.0. A total of five mutants were generated, all in the Xylanase | XBP 
interfacial region. An additional filter, based on a recently completed master's 
dissertation in the group, was applied to define three disulfide bond mutants, one 
mutant for each chimera. In the future, these mutants will be subjected to 
molecular dynamics simulations for better detailing of the interfacial properties 
and, later, they will be proposed for experimental xylanolytic activity evalutations. 

 
 
Keywords: Xylanases-XBP chimeras. Protein Interface. Disulfide bonds 
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TÍTULO: Avaliação dos Fatores de Concentração de Tensões em Compósitos 

Utilizando o Método dos Elementos Finitos. 

Resumo 

Recentemente, devido ao grande crescimento de aplicações com materiais 
compósitos laminados, houve um grande aumento na busca por métodos que 
consigam predizer o comportamento de tais materiais com diferentes geometrias 
submetidos a diferentes esforços. Neste plano de trabalho, foi proposto o estudo 
da influência dos concentradores nesses materiais e para realizar tal análise, foi 
selecionado um material compósito com diferentes empilhamentos das camadas 
simulando diferentes ensaios mecânicos e validando os resultados de acordo 
com a literatura. Os ensaios foram simulados através do método de elementos 
finitos (MEF), usando o software comercial MARC™, para obter a distribuição do 
campo de tensões na região da descontinuidade geométrica. Foram realizados 
ensaios de tração, compressão e de flexão em três pontos em amostras de 
compósitos de fibra de carbono. Os resultados encontrados para os casos 
executados se mostraram compatíveis com os dados experimentais presentes 
na literatura, demonstrando potencialidade do estudo de fatores de concentração 
de tensões em materiais compósitos laminados através do MEF. 
 
Palavras-chave: Compósitos Laminados, Análise de Tensão. 

TITLE: Evaluation of stress concentration factors in composites using the finite 

element method. 

Abstract 

Recently, due to the great growth of applications with laminated composite 
materials, there has been a great increase in the search for methods that can 
predict the behavior of such materials with different geometries under different 
stresses. In this work plan, it was proposed to study the influence of concentrators 
on these materials and to perform such analysis, a composite material with 
different layer piles simulating different mechanical tests and validating the 
results according to the literature was selected. The tests were simulated using 
the finite element method (FEM) using the commercial software MARC ™ to 
obtain the stress field distribution in the region of geometric discontinuity. Tensile, 
compression and three-point bending tests were performed on carbon fiber 
composite samples. The results found for the executed cases were compatible 
with the experimental data present in the literature, demonstrating the potentiality 
of the study of stress concentration factors in laminated composite materials 
through the FEM. 
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Keywords: Laminated Composites, Stress Analysis, Stress Concentrating 

Factors 
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TÍTULO: Uma plataforma elástica para monitoramento de atividade veicular 

Resumo 

Este relatório apresenta um sistema de IoT para vídeo monitoramento aplicado 
a problemática de tráfego de veículos em vias e rodovias para Cidades 
Inteligentes com o propósito de fornecer aos gestores e governadores, 
informações acuradas sobre o trânsito de veículos em tempo real a partir de um 
painel de visualizações interativo. O sistema construído conta com um algoritmo 
de classificação baseado em características (Haar Cascade) para processar as 
informações de vídeo e um servidor para receber essas informações e 
posteriormente gerar as visualizações. O servidor é um instância de um cluster 
ElasticSearch com dois nós, capaz de distribuir o processamento e prover 
segurança à prova de falhas do sistema. 
 
Palavras-chave: Cidades Inteligentes, IoT, Elasticsearch, veículos. 

TITLE: An elastic platform for vehicle activity monitoring 

Abstract 

This report presents an IoT system for video monitoring applied to highways and 
roads traffic issues for Smart Cities to provide managers and governors with 
accurate real-time vehicle traffic information from an interactive dashboard. The 
built system has a feature-based classification algorithm (Haar Cascade) to 
process the video information and a server to receive this information and later 
generate the visualisations. The server is an instance of a two-node 
ElasticSearch cluster capable of distributing processing and providing fail-safe 
system security. 
 
Keywords: Smart Cities, IoT, Elasticsearch, vehicles. 
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TÍTULO: Otimização das variáveis de estudo fotocatalítico do carbeto de 

molibdênio dopado com cobalto em corante têxtil 

Resumo 

 

              A busca por processos de produção de materiais de baixo custo, vem 
sendo muito estudado nos últimos anos, principalmente pelas indústrias, no 
intuito de relacionar o custo/benefício atrelado a baixo risco ao meio ambiente, e 
à facilidade no transporte e no seu uso. Os carbetos de metais de transição estão 
ganhando ênfase, devido a sua atividade catalítica, estabilidade e seletividade 
em uma ampla gama de reações. O intuito de realizar a dopagem com cobalto 
ao carbeto de molibdênio é a busca pela melhoria da sua atividade catalítica. O 
processo de fotocatálise é fundamentado em uma reação que um material 
semicondutor é ativado pela emissão de luz solar ou artificial sobre as partículas 
com energia suficiente para excitar os elétrons da banda de valência para a 
banda de condução, essa região entre as bandas é chamada de “bandgap”. Este 
trabalho tem por objetivo desenvolver o estudo da sintetização, caracterização e 
aplicação fotocatalítica/adsorção de materiais semicondutores com estrutura do 
tipo de carbetos, utilizando o método de reação gás-sólido em reator de leito fixo. 
Estes materiais foram caracterizados utilizando a técnica de DRX (tamanho de 
cristalito). Com a sua caracterização, foi possível compreender a relação entre 
suas propriedades estruturais e suas atividades enquanto catalisadores 
heterogêneos. Os resultados de fotocatalíse foram satisfatórios, os carbetos 
estudados obtiveram bom rendimento no processo de degradação e de adsorção 
do corante. 

 
 
Palavras-chave: reação gás-sólido, fotocatálise/adsorção, carbeto de 

molibdênio. 

TITLE: Optimization of photocatalytic study variables of cobalt-doped 

molybdenum carbide in textile dye 

Abstract 
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            The search for processes of production of low cost materials has been 
studied in recent years, mainly by the industries, in order to relate the cost / 
benefit associated with low risk to the environment, and the ease of transport and 
its use. The transition metal carbides are gaining emphasis, due to their catalytic 
activity, stability and selectivity in a wide range of reactions. The purpose of doing 
doping with cobalt to the molybdenum carbide is the search for the improvement 
of its catalytic activity. The process of photocatalysis is based on a reaction that 
a semiconductor material is activated by the emission of solar or artificial light on 
the particles with sufficient energy to excite the electrons of the band of valence 
for the conduction band, that region between the bands is called "Bandgap". This 
work aims to develop the study of the synthesis, characterization and 
photocatalytic / adsorption application of semiconductor materials with carbide 
type structure, using the gas-solid reaction method in a fixed-bed reactor. These 
materials were characterized using XRD (crystallite size) technique. With its 
characterization, it was possible to understand the relation between its structural 
properties and its activities as heterogeneous catalysts. The results of 
photocatalysis were satisfactory, the studied carbides obtained good yield in the 
process of degradation and adsorption of the dye. 

 
 
Keywords: gas-solid reaction, photocatalysis / adsorption, molybdenum carbide. 
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TÍTULO: Modelos para criação e compartilhamento de informações entre 

pesquisadores como determinantes da produção científica. 

Resumo 

A gestão do conhecimento é uma ferramenta determinante para o crescimento 
das organizações. Em um contexto social, econômico e tecnológico onde a 
busca pela qualidade e produtividade é cada vez maior por parte das 
organizações, cultivar a prática do compartilhamento é fundamental para a 
competitividade das mesmas. A respeito das pesquisas cientificas o cenário é o 
mesmo, de modo que pesquisas são realizadas de maneira colaborativa entre 
profissionais de diversas áreas e instituições de ensino. Com isso, o 
compartilhamento do conhecimento entre pesquisadores torna-se fundamental 
para o avanço científico. Inserido nesse contexto, o objetivo deste trabalho é 
compreender modelos teóricos de compartilhamento de informação já 
existentes, como também a influência de fatores emocionais, organizacionais e 
tecnológicos na prática do compartilhamento de conhecimento. Os resultados 
observados, mostram que fatores emocionais relacionados a confiança e 
características de personalidade, são fundamentais para práticas positivas de 
compartilhamento. Enquanto que fatores organizacionais relacionados a cultura 
e liderança exercem maior influência. Por fim, os fatores tecnológicos são 
apontados como infraestrutura necessária e facilitadores de compartilhamento. 
 
Palavras-chave: Gestão do conhecimento. Compartilhamento de conhecimento. 

Instituições 

TITLE: Models of information creation and sharing among researchers and 

determinants of scientific production. 

Abstract 

 

Knowledge management is a key tool for the growth of organizations. In a social, 
economic and technological context where the pursuit of quality and productivity 
is increasingly on the part of organizations, cultivating the practice of sharing is 
critical to their competitiveness. Regarding scientific research, the scenario is the 
same, so that research is carried out collaboratively between professionals from 
various fields and educational institutions. Thus, the sharing of knowledge among 
researchers becomes fundamental for scientific advancement. Inserted in this 
context, the objective of this paper is to understand existing theoretical models of 
information sharing, as well as the influence of emotional, organizational and 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1327 

 

technological factors in the practice of knowledge sharing. The observed results 
show that emotional factors related to trust and personality characteristics are 
fundamental for positive sharing practices. While organizational factors related to 
culture and leadership exert greater influence. Finally, technological factors are 
identified as necessary infrastructure and sharing facilitators. 

 
 
Keywords: Knowledge management. Knowledge sharing. Educational 

institutions. 
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TÍTULO: Detecção e reconhecimento de objetos a partir de imagens em 

ambiente estruturado com variações de iluminação 

Resumo 

 

Este trabalho estuda uma câmera inteligente com processamento embarcado e 
sua possível aplicação em visão computacional voltado para o futebol de robôs. 

 

A câmera inteligente possui um processador ARM dual-core e dois sensores 
1/1.8" CMOS, os quais possibilitam o imageamento estéreo e o processamento 
das imagens pelo processador embarcado, viabilizando a análise de imagens 
em tempo real. 

 

A câmera poderá ser programada, de forma a substituir e adaptar o código já 
existente para o processamento de imagens no futebol de robôs, para perceber 
e identificar as regiões de interesse (robôs e bola) no campo. 

 

Para isso se fez necessário realizar uma conexão com o sistema da câmera, o 
estudo de suas bibliotecas base, do código base do futebol de robôs e a criação 
de novas bibliotecas feitas especificamente para adaptar a smartcamera ao 
futebol de robôs. Isso possibilitará a sua utilização, deixando o sistema mais 
eficiente, já que o processamento de imagem seria realizado direto na câmera e 
não em outro computador a parte, diminuindo o tempo de transmissão de dados 
. Os resultados dessas etapas são os apresentados neste relatório. 

 
 
Palavras-chave: Smartcamera. Sistema embarcado. Visão computacional. 

Futebol de robôs. 

TITLE: Object detection and recognition from images in a structured environment 

with varying lighting 
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Abstract 

 

This work studies a smartcamera with embedded processing and its possible 
application in computer vision focused on robot soccer. 

 

The smart camera features a dual-core ARM processor and two 1 / 1.8 "CMOS 
sensors, which enable stereo imaging and image processing by the embedded 
processor, enabling real-time image analysis. 

 

The camera can be programmed to replace and adapt the existing code for image 
processing of the robot soccer, to understand and identify the regions of interest 
(robots and ball) on the field. 

 

For this, it was necessary to make a connection to the camera system, to study 
its base libraries, the robot soccer base code and to create new libraries 
specifically designed to adapt the smartcamera to robot soccer. This will enable 
its utilization, making the system more efficient, since the image processing would 
be performed directly on the camera and not on another side computer, reducing 
the data transmission time. The results of these steps are as presented in this 
report. 

 
 
Keywords: Smartcamera. Embedded system. Computer vision. Robot soccer. 
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TÍTULO: Aprendizagem de Máquinas no Desenvolvimento de Algoritmos para 

Detectar e Diagnosticar Falhas em um Ambiente de Redes de Sensores Sem Fio 

Resumo 

O trabalho traz duas frentes de desenvolvimento, uma trata da construção de um 
circuito eletrônico e de uma estrutura mecânica que visa integrar um sensor de 
pressão real a um software simulador de processos e a outra que trata da 
modelagem, fazendo uso de redes neurais artificiais, do sistema que será 
utilizado para detecção e diagnóstico de falhas. 
 
Palavras-chave: Redes Industriais, Sensores Sem Fio, Indústria 4.0, RNA 

TITLE: Machine Learning in Algorithm Development to Detect and Diagnose 

Failures in a Wireless Sensor Network Environment 

Abstract 

This work brings two fronts of development, one deals with the construction of an 
electronic circuit and a mechanical structure that aims to integrate a real pressure 
sensor to a process simulator software and the other that deals with modeling, 
using artificial neural networks, a system that will be used for fault detection and 
diagnosis. 
 
Keywords: Industrial Networks, Wireless Sensors, Industry 4.0, ANN 
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TÍTULO: Dinâmica de Populações com Movimento Dependendo da Densidade 

Local de Presas 

Resumo 

A modelagem matemática de populações ecológicas como sistemas dinâmicos, 
isto é, sistemas que evoluem e mudam com o tempo, constitui-se como uma 
ferramenta fundamental na análise da evolução de uma interação entre 
espécies, permitindo que uma possível extinção de uma espécies possa ser 
prevista, por exemplo. Para isso, são construídos modelos que representam os 
fatores e processos envolvidos em tal interação, seja de competição, predação 
ou de mutualismo. No presente trabalho, foram investigadas condições de 
coexistência e extinção para um modelo dinâmico que considera o efeito de 
fatores como taxa de natalidade, competição interespecífica, competição 
intraespecífica e difusão espacial das espécies, com o objetivo de encontrar 
condições para que o sistema apresente uma instabilidade conhecida como 
Padrão (ou Bifurcação) de Turing, no qual um sistema é estável se a difusão não 
é contabilizada, porém se torna instável com a adição do fenômeno de difusão. 
A fim de modelar essa dispersão, dois modelos, denominados difusão padrão e 
difusão não-padrão, foram considerados na construção das equações do 
sistema. Foram encontradas limitações e condições para a geração de 
instabilidade através da dispersão dos indivíduos das espécies: a difusão padrão 
não consegue induzir a instabilidade da competição e a difusão não-padrão só o 
consegue de forma bem limitada. 
 
Palavras-chave: Dinâmica Populacional, Competição, Padrão de Turing, Difusão 

Cruzada. 

TITLE: Population Dynamics with Local Prey Density Dependent Movement 

Abstract 

Mathematical modeling of ecological populations as dynamical systems, i.e., 
systems that evolve and change over time, is a fundamental tool for the analysis 
of the evolution of interactions between species, enabling the forecast of possible 
extinction, for instance. To develop such models, equations that represent factors 
and processes involved in the interactions such as competition, predation, and 
mutualism are developed. In the present work, conditions for coexistence and 
extinction of species were analyzed regarding factors such as birth rate, 
interspecific competition, intraspecific competition and spatial diffusion of the 
species. The objective of the analysis is to found conditions such that the systems 
could present an instability known as Turing Pattern (or Bifurcation), in which a 
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system is stable if diffusion is not accounted and becomes unstable when 
diffusive phenomena is included. To model this dispersion, two models, called 
standard diffusion and non-standard diffusion, were considered for modeling the 
system equations. There were found restrictions and conditions for instability 
generation through the dispersion of species: the standard diffusion can not 
induce instability of the competition and the non-standard diffusion just can 
induce it under very specific conditions. 
 
Keywords: Population Dynamics, Competition, Turing Pattern, Cross-Diffusion. 
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TÍTULO: Método dos Elementos Finitos Posicional em problemas 

termomecânicos 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo estudar o comportamento dos corpos 
bidimensionais submetidos a carregamentos térmicos, mecânicos e suas 
respectivas interações. Para isso desenvolveu-se rotinas computacionais que 
utiliza como ferramenta de análise estrutural o Método dos Elementos Finitos 
(MEF), sendo os resultados numéricos desse código confrontados com 
exemplos encontrados na literatura especializada. Em relação ao problema não 
linear dinâmico, este foi solucionado diante da combinação do processo iterativo 
de Newton-Raphson com o algoritmo de integração temporal de Newmark. 
 
Palavras-chave: Termomecânica, Não-linearidade, Dinâmica de estruturas. 

TITLE: Finite Element Method in thermomechanical problems 

Abstract 

This work aims to study the behavior of two-dimensional bodies subjected to 
thermal and mechanical loading and their respective interactions. For this, 
computational routines are developed using the Finite Element Method (FEM) as 
a structural analysis tool, and the numerical results of this code are compared 
with examples found in the specialized literature. Regarding the nonlinear 
dynamic problem, it has been solved by combining the iterative Newton-Raphson 
process with the Newmark temporal integration algorithm. 
 
Keywords: Thermomechanics, Nonlinearity, Structure Dynamics. 
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TÍTULO: Produção de fitas cerâmicas por tape casting para aplicações 

biomedicas 

Resumo 

Os materiais cerâmicos ao longo do tempo apresentaram diversas aplicações 
devido as suas mais variadas propriedades. Atualmente, elas são divididas em 
tradicionais e avançadas. Estas últimas são utilizadas para as diversas 
finalidades, tais como a eletrônica, elétrica ou biomédica. O uso da cerâmica com 
fins biomédicos é o tema central desse trabalho. Nesse âmbito, elas podem ser 
usadas tanto para próteses dentarias, assim como para substituir o osso 
humano, por exemplo. Nosso objetivo é construir uma fita cerâmica pelo método 
de Tape Casting para substituir o osso humano, órgão que por si só tem a 
capacidade de se remodelar. Para isso, usamos a hidroxiapatita – composto 
semelhante a outros compostos que já existem nos ossos – adicionamos à 
hidroxiapatita o manganês e reticulamos a fita cerâmica com ácido cítrico, para 
aumentar a capacidade de osseointegração e minimizar as chances de 
proliferação bacteriana. Essas fitas obtidas são flexíveis, resistentes e possuem 
alta área superficial, além de pequena espessura. Para podermos comparar os 
resultados e conhecer melhor as propriedades macroscópicas e microscópicas 
da fita, foi realizado o estudo da citotoxidade e também feito um ensaio de 
varredura eletrônica. 
 
Palavras-chave: Tape casting. Osso. Cerâmica. 

TITLE: 74/5000Production of ceramic tapes by tape casting for biomedical 

applications 

Abstract 

The ceramic materials over time presented several applications due to their 
varied properties. Currently, they are divided into traditional and advanced. The 
latter are used for various purposes such as electronics, electrical or biomedical. 
The use of ceramics for biomedical purposes is the central theme of this work. In 
this context, they can be used both for dental prostheses as well as to replace 
human bone, for example. Our paper is chosen as a tape to make a tape 
replacement. To do this, we used hydroxyapatite - a compound similar to existing 
compounds - with the addition of a hydroxyapatyand manganese and a ceramic 
reticuleted with citric acid to increase osseointegration capacity and minimize the 
chances of bacterial proliferation. These tapes are flexible, durable and have a 
high surface area and a small thickness. The study between the macroscopic and 
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microscopic characteristics of the tape, the cytotoxicity study and an electronic 
scanning assay has been realized. 
 
Keywords: Tape casting. Ceramic Bone 
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TÍTULO: Estudo do processo de polpação do bagaço de cana-de-açúcar (BCA) 

para a obtenção de frações lignocelulósicas aplicadas na produção de fármacos 

e biocombustível de segunda geração (etanol 2G). 

Resumo 

O aproveitamento sustentável de resíduos decorrente da agroindústria é 
atualmente foco de pesquisas, com destaque para o bagaço de cana de açúcar 
(BCA), por ser o resíduo lignocelulósico produzido em maior volume na 
agroindústria brasileira, onde a biomassa residual tem sido aplicada na produção 
de energia elétrica e bioprodutos. Neste trabalho, foi produzida celulose com 
elevada pureza, a partir do (BCA), por polpação soda/antraquinona e, posterior 
conversão em etanol de segunda geração. Neste trabalho, foi estudado o 
processo de catálise heterogênea utilizando o material mesoporoso MCM-41. A 
síntese do suporte mesoporoso foi realizada através do método hidrotérmico. O 
adsorvente sintetizado, foi caracterizado através das técnicas de difratometria de 
raios X - DRX, espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier - 
FTIR, e microscopia eletrônica de varredura - MEV com espectroscopia de 
energia dispersiva - EDS. Os ensaios de catálise heterogênea foram realizados 
utilizando celulose comercial e celulose obtida do bagaço de cana-de-açúcar 
(BCA), com variação da proporção do catalisador em relação à massa de 
celulose de 5% e 10% m/m, a fim de verificar comparativamente a efetividade do 
processo de conversão em açúcares redutores (AR’s) . A avaliação do teor de 
AR obtidos após o processo de catálise, ocorreu por meio da técnica de 
Espectrofotometria de UV-Vis, utilizando o método DNS. 

  

 
 
Palavras-chave: Resíduos. Bagaço de cana-de-açúcar. Celulose. MCM-41. 

TITLE: Study of the sugarcane bagasse pulping process (BCA) to obtain 

lignocellulosic fractions applied in the production of drugs and second generation 

biofuel (2G ethanol). 

Abstract 

Sustainable use of waste resulting from agroindustry is currently the focus of 
research, especially sugarcane bagasse (BCA), as it is the lignocellulosic residue 
produced in greater volume in the Brazilian agroindustry, where residual biomass 
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has been applied in the production of electricity and bioproducts. In this work, 
high purity cellulose from (BCA) was produced by soda / anthraquinone pulping 
and further conversion to second generation ethanol. In this work, the 
heterogeneous catalysis process using the mesoporous material MCM-41 was 
studied. Support Synthesis mesoporous was performed by the hydrothermal 
method. The synthesized adsorbent was characterized by X - ray diffractometry 
- XRD, Fourier transform infrared spectroscopy - FTIR, and scanning electron 
microscopy - SEM with dispersive energy spectroscopy - DES. Heterogeneous 
catalysis assays were performed using commercial cellulose and sugarcane 
bagasse (BCA) pulp, with a variation of the catalyst to cellulose mass ratio of 5% 
and 10% w/w in order to verify comparatively the effectiveness of the conversion 
process into reducing sugars (AR's). The RA content obtained after the catalysis 
process was evaluated by UV-Vis Spectrophotometry using the DNS method. 
 
Keywords: Waste. Sugarcane bagasse. Cellulose. MCM-41. 
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TÍTULO: Determinação espectrofotométrica simultânea de corantes usando 

métodos quimiométricos. 

Resumo 

A indústria de corantes desenvolve um importante papel na economia do mundo, 
visto que estes são utilizados em várias atividades fabris. Os corantes têxteis 
causam especial impacto no meio ambiente principalmente por serem de difícil 
degradação. Vários processos tem sido estudados a fim de que se consiga 
realizar um tratamento realmente efetivo em remoção de corantes de efluentes 
têxteis, entre eles está a adsorção que é uma das técnicas empregadas com 
sucesso para remoção efetiva da cor presente em efluentes têxteis. Com o 
objetivo de avaliar os diferentes parâmetros adsortivos, bem como determinar a 
eficiência de um adsorvente. O presente trabalho estudou os parâmetros que 
devem ser levados em consideração em um processo de adsorção e trabalhou 
para que eles pudessem ser otimizados com a intenção de obter o melhor 
desempenho do material. 
 
Palavras-chave: Corantes. Meio ambiente. Adsorção. 

TITLE: Simultaneous spectrophotometric determination of dyes using 

chemometric methods. 

Abstract 

The dye industry plays an important role in the world economy as they are used 
in various manufacturing activities. Textile dyes have a special impact on the 
environment mainly because they are difficult to degrade. Several processes 
have been studied in order to achieve a truly effective treatment in the removal 
of dyes from textile effluents, among them is adsorption, which is one of the 
techniques successfully employed for the effective removal of color present in 
textile effluents. In order to evaluate the different adsorptive parameters as well 
as to determine the efficiency of an adsorbent. The present work studied the 
parameters that must be taken into account in an adsorption process and worked 
so that they could be optimized with the intention of obtaining the best material 
performance. 
 
Keywords: Dyes. Environment. Adsorption 
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TÍTULO: Assinaturas de ciclos magnéticos em estrelas do tipo solar observadas 

pelo satélite Kepler 

Resumo 

A atividade magnética das estrelas pode ser estudada indiretamente através de 
variações em seu brilho. Essas variações ocorrem em diversas escalas de 
tempo, desde minutos (turbulência), a dias (rotação) ou até anos (ciclos de 
atividade). Para investigar a ocorrência de ciclos magnéticos e suas 
periodicidades em estrelas muito parecidas com o Sol jovem, estudamos as 
curvas de luz de 11 análogas solares no aglomerado estelar NGC 6811. Os 
resultados indicam uma inesperada dispersão no comportamento magnético das 
estrelas dessa amostra. 
 
Palavras-chave: atividade magnética, Kepler, curvas de luz, aglomerados 

abertos 

TITLE: Signatures of magnetic cycles in solar-type stars observed by the Kepler 

satellite 

Abstract 

Stellar magnetic acitivity can be studied indirectly through their brightness 
variations. These variations occur within different timescales, from a few minutes 
(turbulence), to days (rotation) or even years (activity cycles). To investigate the 
occurrence of magnetic cycles and their periodicities in stars very similar to the 
young Sun, we studied the light curves of 11 solar analogs of the stellar cluster 
NGC 6811. The results indicate an unexpected scatter in the magnetic behaviour 
of the stars in this sample. 
 
Keywords: magnetic activity, Kepler, light curves, open clusters 
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TÍTULO: Unidades geoecológicas do médio curso da bacia hidrográfica do rio 

Potengi - RN 

Resumo 

Estudos que integrem vários condicionantes ambientais de uma determinada 
área são cada vez mais frequentes nas atividades de planejamento ambiental, 
de diferentes finalidades. Dentro da perspectiva de análise integrada do meio, 
surge com maior destaque na década de 1990, a perspectiva metodológica da 
geoecologia das paisagens, com enfoque em diferentes categorias de análise 
geográfica, como também em diferentes unidades de análise da geografia física, 
como as bacias hidrográficas. Tendo em vista, a necessidade de melhor 
compreender a dinâmica presente no médio curso da Bacia Hidrográfica do Rio 
Potengi, foi aplicada tal perspectiva de análise ambiental, em escala local na 
área de estudo, gerando assim um mapa de compartimentação das unidades 
geoecológicas do médio curso. Para a delimitação dessas unidades, foram 
utilizadas os condicionantes ambientais: geologia, geomorfologia, solos e 
formações vegetais, propondo dessa maneira, as seguintes unidades e 
subunidades geoecológicas: 1- Planície Fluvial: do rio Potengi, do Rio Bom Jesus 
e do Rio Camaragibe; 2 – Tabuleiros do Rio Potengi; 3 – Superfície de 
aplainamento: De Riachuelo e de Elói de Souza; 4 – Planaltos; 5 – Maciços 
Residuais. 

 
Palavras-chave: Geoecologia - Rio Potengi - Planejamento Ambiental 

TITLE: Middle Course geoecological units of the Potenhi river basin -RN 

Abstract 

Studies that integrate many environmental conditions in a certain area are 
increasingly frequent in environmental planning activities for different purposes. 
Within the perspective of environment integrated analysis, the methodological 
perspective of landscape geoecology emerged most prominently in the 1990s, 
focusing on different categories of geographical analysis, as well as on different 
units of physical geography analysis, such as watersheds. In order to better 
understand the dynamics present in the medium course of the Potengi River 
Basin, that perspective of environmental analysis was applied on a local scale in 
the study area.Through this, a compartmentalisation map of the geoecological 
units of the medium course was generated. For the delimitation of these units, 
the environmental constraints we used were: geology, geomorphology, soils and 
vegetal formations. Thus we proposed the following geoecological units and 
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subunits: 1- Fluvial Plain: Potengi River, Bom Jesus River and Camaragibe River; 
2 - Potengi River trays; 3 - Planing surface: Riachuelo and Elói de Souza; 4 - 
Plateaus; 5 - Residual Massifs 
 
Keywords: Geoecology - Potengi River - Environmental Planning 
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TÍTULO: Uma ampliação da avaliação da precipitação associada às Linhas de 

Instabilidade no Norte/Nordeste do Brasil em diferentes fases do ENOS. 

Resumo 

 

O objetivo do presente estudo é avaliar a precipitação referente as Linhas de 
Instabilidade (LI) que ocorrem na região Amazônica do Brasil em diferentes anos 
de El Niño Oscilação Sul (ENOS). A identificação das LI foi feita utilizando o 
International Satellite Cloud Climatology Project-Tracking (ISCCP-Tracking), 
uma base de dados que possui 26 anos de rastreio de Sistemas Convectivos 
(SC), contudo, não se utilizou todos os anos disponíveis, e sim os anos de fases 
extremas do ENOS identificados pelo Oceanic Niño Index (ONI). Para obter os 
valores de precipitação recorreu-se ao algoritmo 3B42 do Tropical Rainfall 
Measurement Mission (TRMM). Com isso, obteve-se que durante os anos de La 
Niña as precipitações médias e máximas apresentam valores maiores com maior 
frequência do que em anos de El Niño, o que indica a influência remota do 
Oceano Pacífico nos Sistemas Lineares (SL- termo explicado no decorrer do 
estudo). 

 
 
Palavras-chave: TRMM; Oceanic Niño Index; Sistemas Convectivos de 

Mesoescala; 

TITLE: AN EXPANSION OF ASSESSMENT OF PRECIPITATION ASSOCIATED 

WITH THE INSTABILITY LINES IN NORTH / NORTHEAST BRAZIL IN 

DIFFERENT ENSO PHASES 

Abstract 

 

The objective of the present study is to evaluate the precipitation related to the 
Squall Line (SL) that occur in the Amazon region of Brazil in different years of El 
Niño Southern Oscillation (ENSO). The identification of SL was done using the 
International Satellite Cloud Climatology Project-Tracking (ISCCP-Tracking), a 
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database that has 26 years of Convective Systems (CS) tracking, however, it was 
not used every year available, but ENSO extreme phase years identified by the 
Oceanic Niño Index (ONI). The precipitation values were obtained using the 
Tropical Rainfall Measurement Mission (TRMM) algorithm 3B42. Thus, during the 
years of La Niña the average and maximum precipitation present higher values 
more frequently than in the years of El Niño, which indicates the remote influence 
of the Pacific Ocean on the Linear Systems (LS- term explained in study). 

 
 
Keywords: TRMM; Oceanic Niño Index; Mesoescale Convective Systems; 
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TÍTULO: Aplicação do Método Compare em habitação de interesse social 

Resumo 

O déficit habitacional brasileiro concentra-se na população de baixa renda. As 
habitações da faixa 01 do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) são 
consideradas Habitações de Interesse Social (HIS) e são destinadas à 
população de baixa renda para conter esse déficit. As HIS do PMCMV são 
criticadas pela baixa qualidade e pelo surgimento de patologias. As empresas 
alegam que as restrições de custo e a reduzida margem de lucro são as 
principais dificuldades enfrentadas em empreendimentos de HIS no Brasil, 
comprometendo a entrega de valor aos usuários. Através da realocação de 
custos é possível atender aos requisitos de valor dos usuários sem custo 
adicional. Dentro da chamada Engenharia de Valor (EV) existem ferramentas 
que auxiliam a tomada de decisão de realocação de custos, entre elas o método 
COMPARE. Este estudo tem como objetivo verificar a aplicabilidade das 
ferramentas da EV, especificamente do método COMPARE, para realocação de 
custos em HIS do PMCMV. O método de pesquisa utilizado foi o estudo de caso 
exploratório. O objeto de estudo o projeto de um condomínio de casas da faixa 
1,5 do PMCMV com 250 unidades habitacionais localizado em Mossoró/RN. O 
resultado da pesquisa identificou um ambiente favorável à aplicação de 
ferramentas de EV, especificamente do gráfico COMPARE, para realocação de 
custos em HIS do PMCMV. Este estudo subsidia a aplicação da estratégia do 
Custeio-Meta, por meio da realocação de custos, onde o valor unitário da 
edificação seria o valor alvo. 
 
Palavras-chave: Habitação de Interesse Social. Método Compare. Realocação 

de Custos. 

TITLE: Application of Compare Method in Social Housing 

Abstract 

The Brazilian housing deficit is concentrated in the low income population. The 
houses of the “Programa Minha Casa Minha Vida” (PMCMV) range 01 are Social 
Interest Housing (HIS) and are intended to contain this deficit. The HIS of 
PMCMV are criticized for its poor quality and the emergence of pathologies. The 
builders companies claim that are cost constraints and a short profit margin are 
the main issues faced in HIS ventures in Brazil, compromising the delivery of 
value to users. Cost reallocation can meet the value requirements of users at no 
additional cost. Within the Value Engineering (EV), there are tools that assist in 
the decision to reallocate costs, including the COMPARE method. This study 
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aims to verify the applicability of EV tools, specifically the COMPARE method, for 
PMCMV HIS cost reallocation. The research method used was the case of 
exploratory study. The study object was a townhouse of range 01 of PMCMV with 
250 houses located in Mossoró/RN. The research result identified a favorable 
environment the use of EV tools, specifically COMPARE chart, for cost 
reallocation in HIS of PMCMV. This study subsidy the application of target 
costing, through the reallocation of costs, where the unit value of the building 
would be the target value. 

 
Keywords: Social housing. Method compare. Cost reallocation. 
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TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE DADOS DE EQUILÍBRIO DE FASES DO 

SISTEMA ÁGUA + NaCl EM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES ATÉ A 

SATURAÇÃO À PRESSÃO ATMOSFÉRICA 

Resumo 

O estudo do equilíbrio líquido-vapor (ELV) apresenta grande importância em 
decorrência de sua grande aplicabilidade no meio industrial. No interior das 
tubulações na produção de petróleo e gás natural estes são submetidos a 
pressões superiores a 20 bar e temperaturas inferiores a 30 °C, assim 
favorecendo a formação de hidratos de gás que causam obstrução das linhas de 
escoamento. Como forma de impedir esse bloqueio é utilizado o 
monoetilenoglicol (MEG), como inibidor termodinâmico. Este trabalho tem como 
objetivo a determinação de dados do ELV para o sistema Água + NaCl no 
Ebuliômetro Othmer Modificado para aprimorar uma unidade de regeneração de 
monoetilenoglicol. A metodologia experimental foi conduzida de modo a 
recircular soluções aquosas em diferentes concentrações no ebuliômetro à 
pressão atmosférica, sendo necessário aguardar um tempo suficiente para 
atingir o ELV, isto é, quando a temperatura do sistema e o fluxo de gotas se 
mantêm constantes por um período de meia hora, sendo a contagem das gotas 
realizada durante o período de um minuto com intervalo de 15 minutos entre 
cada cômputo. Os resultados foram comparados com os dados obtidos por 
Clarke e Glew (1985) na literatura para um sistema com água e NaCl e não houve 
afastamento significativo entre os mesmos. 

 
Palavras-chave: Equilíbrio de fases. Inibidor termodinâmico. Regeneração do 

MEG. 

TITLE: DETERMINATION OF WATER + NaCl PHASE BALANCE DATA IN 

DIFFERENT CONCENTRATIONS UNTIL SATURATION AT ATMOSPHERIC 

PRESSURE 

Abstract 
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The study of liquid-vapor equilibrium (ELV) is of great importance due to its great 
applicability in the industrial environment. Inside the pipelines in oil and natural 
gas production they are subjected to pressures above 20 bar and temperatures 
below 30 ° C, thus favoring the formation of gas hydrates that cause flow line 
obstruction. As a means of preventing this blockage, monoethylene glycol (MEG) 
is used as a thermodynamic inhibitor. This work aims to determine the ELV data 
for the Water + NaCl system in the Modified Othmer Ebuliometer to improve a 
monoethylene glycol regeneration unit. The experimental methodology was 
conducted in order to recirculate aqueous solutions in different concentrations in 
the ebulliometer at atmospheric pressure. It is necessary to wait a sufficient time 
to reach the ELV, that is, when the system temperature and the droplet flow 
remain constant for a period of half an one hour, and the droplets are counted 
over a period of one minute with an interval of 15 minutes between each 
calculation. The results were compared with data obtained by Clarke and Glew 
(1985) in the literature for a water and NaCl system and there was no significant 
departure between them. 
 
Keywords: Phase balance. Thermodynamic inhibitor. Regeneration of 

Ethyleneglycol 
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TÍTULO: Estudo de estruturas perovskitas catalíticas automotivas La(1-

x)Ca(x)MnO3 (x = 0,0 e 0,4) visando a contribuição ambiental para aquisição do 

crédito de carbono 

Resumo 

Automóveis se encontram em grandes partes do mundo, e principalmente nas 
grandes cidades, proporcionando conforto e facilidade de locomoção. 
Entretanto, um dos maiores problemas é a liberação de CO na atmosfera pelos 
escapamentos dos carros. Materiais de estruturas perovskitas convertem estes 
gases em gases menos nocivos. As perovskitas La(1-x)Ca(x)MnO3 (x = 0,0 e 
0,4) foram obtidas pelo método de combustão e posteriormente calcinados a 700 
e 900 ºC/4h. Foram realizadas as caracterizações estruturais por técnicas de 
difração de raios-x (DRX) e fluorescência de raios-x (FRX), morfológicas por 
microscopia eletrônica de varredura (MEV) e física por espectroscopia no 
infravermelho por transformada de Fourier (FTIR). O DRX para perovskita não 
substituída mostraram que a maior cristalinidade foi observada a temperatura de 
900º C, apenas na amostra a 700º C foram observadas fases secundárias, em 
relação a substituída, ambas temperaturas não registraram fases secundárias, 
ocorrendo a maior cristalidade a menor temperatura de calcinação. A FTIR 
indicou bandas características mais bem definida nas amostras a menor 
temperatura de calcinação referentes à formação da fase perovskita em 500 cm-
1, além da banda que pode ser atribuída ao estiramento de N-H, oriundo da 
ureia. O FRX revelou os elementos presentes, incluindo impurezas. Nas 
micrografias observou-se a formação de estrutura que se assemelham a cubos, 
indicando boa porosidade e homogeneidade. Contribuindo com o protocolo de 
Kyoto. 

 
Palavras-chave: perovskita; catálise; ambiental; crédito de carbono; automotivo. 

TITLE: Study of automotive catalytic perovskite structures La(1-x)Ca(x)MnO3 (x 

= 0.0 and 0.4) in favor of the environmental contribution for the acquisition of 

carbon credits. 
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Abstract 

Automobiles are found in many parts around the world, especially in big cities, 
providing comfort and making people commute easier. However, one of the 
largest problems is the release of CO in the atmosphere by the exhaust of cars. 
Perovskite structural materials are capable of convert convert these gases into 
less harmful gases. Perovskite type La(1-x)Ca(x)MnO3 (x = 0.0 and 0.4) were 
obtained by the combustion method and subsequently calcined at 700 and 900 
ºC/4h. Structural characterizations were performed by X-ray diffraction (XRD) and 
X-ray fluorescence (FRX) techniques, morphological by scanning electron 
microscopy (SEM) and physical by Fourier transform infrared spectroscopy 
(FTIR). The XRD for non-replaced perovskite showed that the highest crystallinity 
was observed at a temperature of 900º C, and only the sample at 700º C were 
observed secondary phases, in relation to replaced samples, both temperatures 
did not register secondary phases, and the highest crystallinity at the lowest 
calcination temperature. The FTIR indicated more well-defined characteristic 
bands in the samples at a lower calcination temperature referring to the formation 
of the perovskite phase at 500 cm-1, in addition to the band that can be attributed 
to the stretching of N-H from urea. The FRX revealed the elements present, 
including impurities. The micrographs showed the formation of a structure that 
resembles cubes, indicating good porosity and homogeneity. Thus contributing 
to Kyoto protocol. 

 
Keywords: perovskite, catalysis, enviroment, carbon credit, automotiv. 
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TÍTULO: Otimização dos parâmetros da adsorção de corantes de solução 

aquosa 

Resumo 

     Há mais de 20 mil anos o homem se utiliza de substâncias que conferem cor 
a substratos – os corantes. Com o passar do tempo, a demanda mundial para 
coloração de tecidos, curtumes e a indústria de papel foram as principais 
responsáveis pela criação de corantes sintéticos e hoje não vemos a indústria 
alimentícia, farmacêutica, arquitetônica, e de moda sem estas cores. Em meio a 
essa necessidade está a busca com métodos de tratamento dos efluentes 
gerados por essas indústrias para evitar ou minimizar o impacto ambiental em 
ambientes aquáticos visando menor custo, capacidade de remoção de 
contaminantes e planejamento em grande escala. A adsorção é um processo em 
que há transferência de massa de soluções coloridas, por exemplo, para a 
superfície do material adsorventes. Entretanto, alguns fatores como temperatura, 
quantidade de adsorvente, pH da solução e tempo de contato 
adsorvato/adsorvente podem influenciar na eficiência do processo. 
 
Palavras-chave: corantes, adsorventes, soluções aquosas, indústria têxtil. 

TITLE: Optimization of adsorption parameters of aqueous solution dyes. 

Abstract 

    Dyes are colored substances that have given color to substrates for over 
20,000 years. Over time, the worldwide demand for the coloring of fabrics, shorts 
and a paper industry such as the pharmaceutical industry, the production of 
synthetic dyes and today can not see the food, pharmaceutical, architectural, and 
fashion industry without. these cores. In the midst of this is a search for the 
effluent treatment methods generated by these operations to avoid environmental 
impact in lower cost environments, contaminant removal capacity and large-scale 
planning. Adsorption is a process where there is mass transfer of labels, for 
example to a surface of the adsorbent material. However, some factors such as 
temperature, adsorbent, solution pH and adsorbent/adsorbent contact time may 
influence the process efficiency. 
 
Keywords: Dyes, adsorbates, aqueous solutions, textile industry. 
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TÍTULO: Espectroscopia Raman em disulfeto de tungstênio 

Resumo 

O estudo das propriedades vibracionais e estruturais de materiais 
bidimensionais, i.e., atomicamente finos, é essencial para desenvolvimento de 
dispositivos eletrônicos. Neste contexto, investigamos nanoflocos de WS2, um 
material bidimensional da família dos dicalcogênetos de metais de transição, 
sintetizados por deposição química à vapor através da técnica de espectroscopia 
Raman. Esta técnica, permite explorar as propriedades estruturais do material 
ao coletar a luz espalhada do material excitado com um especifico comprimento 
de onda. Análogo ao grafeno, o espectro Raman do WS2 apresenta distintos 
modos vibracionais associados com vibrações no plano e fora do plano. Além 
disso, observa-se outros modos Raman associados com processo de 
espalhamento de alta ordem. Estes resultados o potencial da técnica Raman 
para investigação de parâmetros estruturais em materiais com aplicações 
nanotecnológicas. 
 
Palavras-chave: Materiais 2D; nanotecnologia; grafeno; WS2; óptica; Raman 

TITLE: Raman spectroscopy in tungsten disulfide 

Abstract 

Study of the vibrational and structural properties of two-dimensional materials is 
essential for the development of electronic devices. In this context, WS2 
nanoflakes, a two-dimensional transition metal dichalcogenides, produced by 
chemical vapor deposition is investigated by Raman spectroscopy technique. 
This technique allows us to gather information about the vibrational and structural 
properties of the material by collecting the scattered light of a material pumped 
with a specific laser wavelength. Like graphene, WS2 has distinct signatures in 
its Raman spectrum. Besides, several Raman modes are observed which are 
related to high-order scattering process. Our results show the potential of the 
Raman spectroscopy technique in the investigation of structural parameter in 
layered materials with nanotechnological applications. 
 
Keywords: 2D Materials; nanotechnology; graphene; WS2; optics; Raman 
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TÍTULO: FACIOLOGIA E DIAGÊNESE DA FORMAÇÃO JANDAÍRA, A PARTIR 

DE TESTEMUNHOS DE SONDAGEM, ORIUNDOS DA BACIA POTIGUAR, NO 

RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

 

A Formação Jandaíra é um grupo de rochas que faz parte da litoestratigrafia da 
Bacia Potiguar, caracteristicamente identificada como uma deposição de 
calcários com idade cretácea presentes na sequência marinha transgressiva da 
fase drifte. Compreende uma rampa/plataforma carbonática dominada por 
marés, em que as rochas afloram sob forma de platô, em grande parte da porção 
emersa da Bacia Potiguar, na qual as intensas ações da carstificação e erosão 
as moldaram. Este trabalho científico baseia–se no estudo dessas sequências 
carbonáticas, para descrever as fácies e interpretar a gênese e ambiente das 
mesmas. Será utilizada como metodologia a análise macroscópica, a qual 
auxiliará na identificação preliminar das fácies através da descrição da 
composição, textura e estrutura, seguido de um estudo petrográfico, que 
caracterizará parâmetros distintivos da rocha, como qualidade e frequência dos 
grãos, tipo e teor de cimento e matriz, e a intensidade dos processos 
diagenéticos, agentes da litificação dos sedimentos. As amostras que integram 
a pesquisa fazem parte de um empreendimento eólico, onde os testemunhos de 
sondagem e dados geofísicos (Tomografia Elétrica Multipolar 2D e sondagem 
rotativa) foram cedidos pela empresa CTG Brasil, além de perfis de poço com 
descrições prévias que justificassem a implantação das turbinas eólicas. O 
empreendimento, composto pelos parques eólicos Baixa do Feijão I, II, III e IV, 
está localizado na cidade de Jandaíra/RN. 

 
 
Palavras-chave: BACIA POTIGUAR. FORMAÇÃO JANDAÍRA. TESTEMUNHO 

DE SONDAGEM. 

TITLE: FACIOLOGY AND DIAGENESIS OF JANDAIRA FORMATION, FROM 

DRILL CORE OF POTIGUAR BASIN IN RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 
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Jandaíra Formation is a group of rocks that make up the Potiguar Basin, 
characteristically identified as a deposition of cretaceous limestones present in 
the transgressive marine sequence of drift phase. It comprises a tidal-dominated 
carbonate ramp / platform where rocks emerge in the form of plateau over the 
emerged portion of the Potiguar Basin, where intense actions of karstification and 
erosion shaped this rocky package. This scientific work is based on study of these 
carbonate sequences, to assign the possible corresponding facies. In addition to 
infer the genesis and depositional environment of the rock package. Macroscopic 
analysis is used as methodology, assisting in a preliminary identification of 
microfacies through composition, texture and structure. In addition to a previous 
petrographic study, which characterizes distinctive rock parameters, such as 
grain quality and frequency, type and content of cement and matrix, and intensity 
of diagenetic processes, agents of sediment lithification. Samples of the research 
are part of a wind farm, where the core and geophysical data (2D Multipolar 
Electrical Tomography and rotary drilling) were provided by CTG Brasil, as well 
profiles with previous descriptions justifying the implementation of wind turbines. 
The venture, consisting of Baixa do Feijão I, II, III and IV wind farms, is located in 
city of Jandaíra/RN. 

 
 
Keywords: Potiguar Basin. Jandaíra Formation. Drill Core. 
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TÍTULO: Avaliação de compósitos híbridos formado por polietileno/fibra de 

linter/argila montmorilonita 

Resumo 

 

O desenvolvimento de novos compósitos híbridos utilizando resíduos 
provenientes da agroindústria ou de processos industriais, como as fibras 
naturais, é um desafio constante, pois a demanda por materiais sustentáveis 
derivados de fontes renováveis continua a crescer. O objetivo deste trabalho foi 
produzir compósitos híbridos de polietileno com reforço de linter juntamente com 
nanoargila montmorilonita organicamente modificada e compatibilizante anidrido 
maléico, no intuito de avaliar a influência desses três diferentes tipos de cargas, 
e verificar o limite de incorporação de cargas no compósito híbrido, aferindo as 
composições de melhor sinergia entre cargas. Após preparar as formulações de 
variadas concentrações de linter, argila e compatibilizante, foram incorporadas e 
misturadas, logo após, processadas em uma extrusora de rosca simples com 
elemento de mistura maddock. Os corpos de prova foram moldados por injeção, 
para a realização dos ensaios mecânicos de tração, posteriormente foram 
analisadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV). Tanto os testes de 
tração quanto a morfologia, revelaram que a adição do linter aumentou o módulo 
de elasticidade em função da diminuição da deformação, enquanto a argila 
aumenta a elongação até a ruptura. O compatibilizante melhorou a adesão fibra-
matriz, e por fim foi visível o limite de incorporação de cargas, pois em demasia 
diminuiu as propriedades, quando comparadas aos compósitos de linter ou argila 
de menor concentração. 

 
 
Palavras-chave: Compósito Polimérico, Híbrido, Polietileno, Linter, Argila, 

Compatibil 

TITLE: HYBRID COMPOSITE EVALUATION FORMED BY POLYETHYLENE / 

LINTER FIBER / MONTMORILONITE CLAY 

Abstract 

The development of new hybrid composites using waste from agroindustrial 
processes such as natural fibers is a constant challenge as the demand for 
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sustainable materials from renewable sources continues to grow. The objective 
of this work was to produce linter reinforced polyethylene hybrid composites with 
the addition of Organically Modified Montmorillonite Nanoargyl and maleic 
anhydride compatibilizer, in order to evaluate the influence of these three different 
types of reinforcements and additive, and to verify the limit of their incorporation 
in the hybrid composite. Formulations of varying concentrations of linter, clay and 
compatibilizer were incorporated and mixed in a single screw extruder with 
maddock mixing element, after which the specimens were injection molded. 
Mechanical tensile tests and subsequently analyzed by scanning electron 
microscopy (SEM). Both tensile tests and morphology revealed that the addition 
of linter increased the modulus of elasticity and decreased elongation at break, 
while addition of clay increased elongation. The compatibilizer improved the fiber-
matrix adhesion, and the limit of reinforcement incorporation was noticeable, 
since the properties decreased too much when compared to the linter or clay 
composites with lower concentrations. 

 
Keywords: Polymer Composite, Hybrid, Polyethylene, Linter, Clay, 

Compatibilizer. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA MORFOLOGIA DE MEMBRANAS POLIMÉRICAS 

OBTIDAS PELO MÉTODO DE INVERSÃO DE FASES EM CONSEQUÊNCIA 

AO USO DE ADITIVO POROGÊNICO 

Resumo 

 

Membranas poliméricas são barreiras que objetivam separar duas ou mais fases 
e restringem o transporte de espécies químicas, sendo, portanto, importantes 
métodos de garantir seletividade. O processo de separação por membranas 
apresenta diversas vantagens em relação aos processos clássicos de 
separação, porém, sua empregabilidade em escala industrial ainda não é tão 
difundida. Neste trabalho, membranas poliméricas de PA6 foram produzidas 
através do procedimento de inversão de fases por imersão-precipitação. Foram 
incorporados diferentes teores de um sal (KCl), o qual atua como um agente 
formador de poros. As películas obtidas foram caracterizadas através de 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), e a partir das fotomicrografias da 
seção transversal das amostras, observou-se os efeitos do aditivo adicionado, o 
qual influenciou o tamanho, distribuição e quantidade de poros, além do aumento 
da espessura total das membranas, conforme o acréscimo do sal. 

 
 
Palavras-chave: membranas poliméricas; aditivo; porosidade; cloreto de 

potássio 

TITLE: EVALUATION OF MORPHOLOGY OF POLYMERIC MEMBRANES 

OBTAINED BY PHASE INVERSION METHOD AS A RESULT OF THE USE OF 

POROGENIC ADDITIVE 

Abstract 

Polymeric membranes are barriers that aim to separate two or more phases and 
restrict the transport of chemical species, and are therefore important methods of 
ensuring selectivity. The membrane separation process has several advantages 
over the classical separation processes, but its industrial-scale employability is 
not yet widespread. In this work, PA6 polymeric membranes were produced by 
the inversion-precipitation phase inversion procedure. Different contents of a salt 
(KCl) have been incorporated which acts as a pore forming agent. The obtained 
films were characterized by Scanning Electron Microscopy (SEM), and from the 
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cross-section photomicrographs of the samples, the effects of the added additive 
were observed, which influenced the pore size, distribution and quantity, as well 
as the enlargement of the pores. of the total thickness of the membranes as salt 
increases. 
 
Keywords: polymeric membranes; additive; porosity; potassium chloride 
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TÍTULO: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS FOTOCATALÍTICOS 

PARA APLICAÇÃO EM TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS 

Resumo 

 

Os resíduos sólidos participam efetivamente do cenário urbano atual, 
contribuindo negativamente para a geração de gases do efeito estufa (GEE’s) de 
notório impacto ambiental. Partindo dessa problemática, é de extrema 
importância o desenvolvimento e aperfeiçoamento de novas tecnologias que 
tratem corretamente a situação final desses resíduos. Para isso, propõe-se a 
análise do Molibdato de Cobalto (CoMoO4) em um sistema fotocatalítico para 
adsorção e transformação do metano em metanol. O projeto consiste na síntese 
do Molibdato de Cobalto (CoMoO4) por co-precipitação via oxalato através de 
uma mistura de soluções com reagentes catiônicos e reagentes precipitantes. 
Ao final da metodologia de síntese, o Molibdato formado será caracterizado 
através da técnica de DRX e TGA para garantir uma fase pura do composto no 
processo de degradação fotocatalítica de compostos orgânicos. 

 
 

CoMoO4 

 
  
 
Palavras-chave: Resíduos sólidos. Molibdato de cobalto. Co-precipitação via 

oxalato. 

TITLE: SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF PHOTOCATALYTIC 

MATERIALS FOR APPLICATION IN URBAN SOLID WASTE TREATMENT 

TECHNOLOGIES 

Abstract 
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The most recent gifts are recent, current and relevant for the generation of 
greenhouse gases (GHGs) of notorious environmental impact. Based on this 
problem, the development and improvement of new technologies that deal with 
the final situation of these wastes is extremely important. For this, it is proposed 
an analysis of Cobalt Molybdate (CoMoO4) in a photocatalytic system for 
adsorption and transformation of methane into methanol. The study consists in 
the synthesis of cobalt molybdate (CoMoO4) by co-precipitation via oxalate via a 
mixture of solutions with cationic reagents and precipitating reagents. The 
resolution of synthesis, the molecular the pure compound of photocatalytic 
degradation of compound organic. 

 
 
Keywords: Solid waste. Cobalt molybdate. Oxalate of Coprecipitation. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de antenas imersas em substratos dielétricos 

cerâmicos para aplicação em aeronaves 

Resumo 

Ao longo do trabalho, são propostos novos projetos de antenas planares de 
microfita com a utilização de substratos metamateriais e PBG. O termo 
metamaterial é aplicado para definir uma nova classe de materiais artificiais. No 
caso em estudo, fez-se uso de arranjos de ressoadores de anel partido feitos em 
cobre e imersos no substrato da antena. Foram testados dois tipos diferentes de 
células dos anéis em arranjos 4x4. Dos modelos de células utilizados nos 
arranjos, um apresenta-se como um clássico na literatura e o outro foi proposto 
e testado, a fim de se confirmar se seu comportamento seria como o esperado 
de um metamaterial, pelo método de simulação de onda completa utilizando-se 
de um programa feito em Mat-Lab. Além do uso de substratos metamateriais, 
também foi aplicado aos protótipos de antenas simulados um PBG, que consiste 
na presença de furos no substrato em arranjo periódico. Todas as modificações 
propostas foram aplicadas em uma antena padrão de microfita projetada para a 
freqüência de 5.725GHz, a fim de se obter melhoras em seu ganho, perda de 
retorno, e obter-se uma antena multibanda, capaz de operar em várias faixas de 
freqüência. Esses protótipos de antenas são interessantes, pois se enquadram 
no objetivo da ONU para 2030 de fomentar a inovação, visto que no mundo atual 
tudo está conectado. Por isso, as antenas cumprem um papel fundamental para 
o desenvolvimento tecnológico e acessível para todos. 
 
Palavras-chave: Antena de Microfita, Metamateriais, Anéis ressoadores, PBG 

TITLE: Microstrip Antenna Design with Metamaterial Substrates with 

Arrangement of Split-Ring Resonators and PBG. 

Abstract 

Throughout the work, new designs of planar microphyte antennas are proposed 
using metamaterial substrates and PBG. The term metamaterial is applied to 
define a new class of artificial materials. In the case under study, arrangements 
of copper broken ring resonators immersed in the antenna substrate were used. 
Two different cell types, ring, were tested in 4x4 arrangements. Of the cell models 
used in the arrangements, one presents itself as a classic in the literature and the 
other was proposed and tested to confirm if its behavior would be as expected of 
a metamaterial by the full wave simulation method using from a program made in 
Mat-Lab. In addition to the use of metamaterial substrates, a PBG was also 
applied to the simulated antenna prototypes, which consists of the presence of 
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holes in the substrate in periodic arrangement. All of the proposed modifications 
were applied to a standard micro-antenna antenna designed for the 5.725GHz 
frequency to improve gain, return loss, and a multiband antenna capable of 
operating over multiple frequency ranges. . These prototype antennas are 
interesting because they fit the UN's 2030 goal of fostering innovation, as in 
today's world everything is connected. This is why antennas play a key role in 
technological development and are accessible to all. 
 
Keywords: Microstrip Antenna, Metamaterials, Split-Ring Resonators, PBG 
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TÍTULO: Síntese e caracterização da perovskita La1-xCaxMnO3 (x= 0,3) para 

aplicação na redução dos gases poluentes. 

Resumo 

Um assunto que está em alta atualmente é a poluição atmosférica. O número 
crescente de veículos e de atividades industriais tem aumentado a poluição 
atmosférica por meio de emissão de gases poluentes que são tóxicos ao meio 
ambiente e à saúde humana. Em busca de minimizar os efeitos, foram propostas 
novas tecnologias como catalisadores automotivos para redução dos gases 
poluentes e materiais com estrutura ABO3 tem destaque nesta função. Portanto, 
este trabalho tem como objetivo a síntese da perovskita La1-xCaxMnO3 (x=0,3) 
e o estudo da influência da substituição parcial nas propriedades da perosvskita 
sintetizada via precursor polimérico. Foram realizadas as caracterizações como 
difração de raios-x, microscopia eletrônica de varredura, espectroscopia no 
infravermelho com transformada de Fourier e Fluorescência de raios-x. As 
micrografias revelaram um material poroso e homogêneo e os difratogramas 
apresentaram formação de fases secundárias e da perovskita substituída para a 
amostra calcinada a 700°C e formação da fase única da perovskita substituída 
para a amostra calcinação a 900°C. O resultado do FRX detectou a presença 
dos elementos contidos, como também impurezas. Os resultados do FTIR 
confirmaram a formação da fase perovskita com formação de bandas 
características. Propriedades obtidas neste trabalho, como porosidade, são 
importantes para a conversão de COV’s em gases menos nocivos à saúde, de 
maneira a evidenciar viabilidade para a aplicação catalítica. 

 
Palavras-chave: Perovskita, COVs, Pechini, Propriedades. 

TITLE: Synthesis and characterization of La1-xCaxMnO3 perovskite (x=0.3) for 

application in the reduction of pollutant gases. 

Abstract 

 

One of the issues that is currently on the rise is air pollution. The growing number 
of vehicles and industrial activities has increased air pollution through the 
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emission of pollutant gases that are toxic to the environment and human health. 
In order to minimize the effects, new technologies such as automotive catalysts 
to reduce pollutant gases and materials with ABO3 structure have been proposed 
in this function. Therefore, this work aims to synthesize the La1-xCaxMnO3 
perovskite (x=0.3) and to study the influence of partial substitution on the 
properties of perosvskite synthesized via polymeric precursor. Then the 
characterizations were performed as x-ray diffraction, scanning electron 
microscopy, Fourier transform infrared spectroscopy and x-ray fluorescence. The 
micrographs revealed a porous and homogeneous material and the 
diffractograms showed formation of secondary and substituted perovskite phases 
for the calcined sample at 700°C and single phase formation of the substituted 
perovskite for the calcination sample at 900°C. The FRX result detected the 
presence of contained elements as well as impurities. The FTIR results confirmed 
the formation of the perovskite phase with formation of characteristic bands. 
Properties obtained in this work, such as porosity, are important for the 
conversion of VOCs into less harmful gases, in order to show viability for catalytic 
application. 

 
 
Keywords: Perovskite, VOCs, Pechini, Properties. 
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TÍTULO: Impactos ambientais no médio curso da bacia hidrográfica do Rio 

Potengi - RN 

Resumo 

O estudo sobre impactos ambientais apresenta-se, na atualidade, como uma 
grande dimensão para a aplicação e desenvolvimento de investigações, técnicas 
e ferramentas capazes de satisfazer uma alternativa para a preservação e uma 
remodelagem dos ambientais naturais já degradados pela ação humana ao 
longo dos anos. Consequentemente, adentrando nessa inserção da evolução 
dos estudos sobre os impactos, este trabalho teve como objetivo fundamental 
pontuar os impactos ambientais situados no médio curso da bacia hidrográfica 
do Rio Potengi, localizada no estado do Rio Grande do Norte, no nordeste 
brasileiro, caracterizando-os e mostrando como a ocorrência desses impactos 
influenciam na dinâmica integrada e sistêmica da bacia, ocasionando, desse 
modo, fatores que desequilibram o seu sistema e os corpos hídricos da bacia 
hidrográfica. As resultantes deste trabalho nos mostram a grande relevância em 
se criar um metodologia mais aplicada, democrática e participativa da gestão e 
do planejamento ambiental, competindo aos diversos setores da sociedade uma 
preocupação ainda maior sobre a utilização, o manejo e as variadas ocupações 
do homem na bacia hidrográfica, a fim de criar um envolvimento mais 
harmonioso na distinção homem-natureza.  
 
Palavras-chave: bacia hidrográfica, homem, natureza, gestão, impactos 

ambientais. 

TITLE: ENVIRONMENTAL IMPACTS IN THE MIDDLE COURSE OF THE 

POTENGI RIVER BASIN-RN 

Abstract 

 

The study on environmental impacts is nowadays a great dimension for the 
application and development of research, techniques and tools capable of 
satisfying an alternative for the preservation and remodeling of natural 
environments already degraded by human action over the years. Consequently, 
focusing on this insertion of the evolution of impact studies, this work aimed to 
point out the environmental impacts located in the middle course of the Potengi 
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River watershed, located in the state of Rio Grande do Norte, in northeastern 
Brazil, characterizing them and showing how the occurrence of these impacts 
influence the integrated and systemic dynamics of the basin, thus causing factors 
that unbalance its system and the water bodies of the watershed. The results of 
this work show us the great magnitude of creating a more applied, democratic 
and participative methodology for environmental management and planning, and 
the various sectors of society have an even greater concern about the use, 
management and varied occupations of man in society in order to create a more 
harmonious involvement in the human-nature distinction. 

 
 
Keywords: watershed, man, nature, management, environmental impacts. 
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TÍTULO: Implementação de Funções de Proteção de Sistemas Elétricos em um 

Controlador Digital de Sinais (dsPIC) para Acionamento de um Disposivo de 

Seccionamento Automático de Circuitos de Baixa Tensão (BT) 

Resumo 

O trabalho em questão consiste em um quadro de energia residencial micro 
controlado em baixa tensão. Dessa forma, atua realizando o monitoramento de 
certas grandezas elétricas e ainda a proteção dos circuitos. O processamento 
dos dados e amostras acontece por meio de um Controlador Digital de Sinais 
(dsPIC) da Microchip, que por sua vez, julgando necessário, envia sinais a fim 
de acionar dispositivos e chaves para seccionar o circuito. Sendo assim, o 
projeto visa um maior controle e consequente uso inteligente da energia elétrica 
aliado à segurança, tanto de seres vivos quanto da própria instalação. 
 
Palavras-chave: Proteção. Baixa Tensão. Sistemas Embarcados. dsPIC. 

TITLE: Implementation of Protection Functions of Electrical Systems in a Digital 

Signal Controller (dsPIC) for Activation of an Automatic Switching Device in Low 

Voltage Circuits (LV). 

Abstract 

This project consists of a residencial microcontrolled energy framework in low 
voltage. Thus, it performs the monitoring of certain electrical quantities and the 
protection of circuits. The processing of datas and samples is performed by the 
Microchip’s Digital Signal Controller (dsPIC), which, if necessary, sends singnals 
to switching devices to turn off the circuits. So, the project aims a greater control 
and consequent intelligent use of electricity, allied to the safety of both living 
beings and the electrical installation itself. 

 
Keywords: Protection. Low Voltage. Embedded Systems. dsPIC. 
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TÍTULO: Avaliação microestrutural da liga Sn-3%Ag-0,7%Cu (SAC307) 

submetida a tratamento térmico de envelhecimento 

Resumo 

Apesar de ainda serem poucos os estudos sobre ligas livres de chumbo (Pb), 
nos últimos anos algumas ligas alternativas foram estudadas, uma vez que a 
presença desse elemento representa uma ameaça à saúde do ser humano 
devido à sua alta toxicidade. Na busca por novas opções, as ligas Sn-Ag-Cu 
(SAC) estão entre as principais alternativas para brasagem de componentes 
eletrônicos devido à suas propriedades adequadas de molhamento, baixo ponto 
de fusão e propriedades mecânicas superiores às ligas eutéticas do sistema Sn-
Pb. Nesse estudo foi realizada uma análise microestrutural em uma liga ternária 
Sn-2,0%Ag-0,7%Cu (SAC207) solidificada direcionalmente em condições 
transitórias de fluxo de calor, e submetida a tratamento térmico de 
envelhecimento. Os resultados mostraram uma microestrutura composta por 
uma matriz dendrítica rica em Sn (β-Sn) circundada por uma mistura eutética 
contendo as fases Sn, Ag3Sn e Cu6Sn5. Para o arranjo eutético, o Ag3Sn 
mostrou uma transição morfológica, onde para maiores valores de VL e ṪL, como 
nas posições de 5 e 20mm, as partículas são do tipo esférica, enquanto que para 
menores valores de VL e ṪL, como na posição de 90mm, o Ag3Sn é do tipo 
fibroso. As condições de tratamento térmico de envelhecimento promoveram um 
aumento do tamanho do intermetálico Ag3Sn. A dureza da liga SAC207 foi 
reduzida para posições mais afastadas e maiores tempos de tratamento térmico 
de envelhecimento. 
 
Palavras-chave: Ligas Sn-Ag-Cu, Microestrutura, Tratamento Térmico de 

Envelhecimento. 

TITLE: MICROSTRUCTURAL ASSESSMENT OF Sn-2wt.%Ag-0.7wt.%Cu 

SOLDER ALLOY (SAC207) SUBMITTED TO THERMAL AGING TREATMENT 

Abstract 

Although there are still few studies on lead-free alloys (Pb), in recent years some 
alternative alloys have been studied, since the presence of this element 
represents a threat to human health due to its high toxicity. In the search for new 
options, Sn-Ag-Cu (SAC) alloys are among the main alternatives for brazing of 
electronic components due to its adequate wetting properties, low melting point 
and mechanical properties superior to the eutectic alloys of the Sn-Pb system. In 
this study a microstructural analysis was performed on a ternary Sn-2,0% Ag-
0,7% Cu (SAC207) solidified directionally under transient conditions of heat flow, 
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and subjected to aging thermal treatment. The results showed a microstructure 
composed of a dendritic matrix rich in Sn (β-Sn) surrounded by a eutectic mixture 
containing the Sn, Ag3Sn and Cu6Sn5 phases. For the eutectic arrangement, the 
Ag3Sn showed a morphological transition, where for higher values of VL and ṪL, 
as in the 5 and 20mm positions, the particles are of the spherical type, whereas 
for smaller values of VL and ṪL, as in the position of 90mm, the Ag3Sn is fibrous. 
The aging heat treatment conditions promoted an increase in the size of the 
intermetallic Ag3Sn. The hardness of the SAC207 alloy was reduced to farther 
positions and longer aging treatment times. 
 
Keywords: Sn-Ag-Cu alloys, Microstructure, Aging Treatment. 
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TÍTULO: Estudo comparativo da substituição parcial do cálcio na rede cristalina 

da perovskita La(1-x)CaxMnO3 (x = 0 e x = 0,3) 

Resumo 

 

A busca por meios alternativos de minimizar os efeitos nocivos da queima de 
combustíveis no meio ambiente, vem sendo estudados ao longo dos anos, tendo 
como uma possível solução, a substituição de catalisadores automotivos, 
acarretando na mudança dos catalisadores já existentes de paládio e platina, por 
estruturas perovskitas do tipo ABO3. Nesse estudo buscou avaliar propriedades 
estruturais, físico-químicas e morfológicas da perovskita La0,7Ca0,3MnO3, 
sintetizada pelo método de gelatina, realizado cálculos do fator de tolerância de 
Goldschmidt e caracterizada pelas técnicas de difração de raios-X(DRX), 
espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), 
microscopia eletrônica de varredura (MEV) e fluorescência de raios-X (FRX). Foi 
analisado o pó precursor do material em estudo, no qual os resultados adquiridos 
pelos difratogramas, mostraram que foram obtidas características para a fase 
substituída da perovskita. O FTIR demostra a formação dos óxidos a 
temperaturas mais elevadas com eliminação das bandas referentes a matéria 
orgânica, no qual, foram observadas bandas características da fase perovsquita. 
Nas micrografias, é visualizado um material poroso e homogêneo e nas análises 
de FRX, confirmaram a presença dos elementos constituintes da amostra, no 
qual, a partir das análises desses resultados, mostram que a perovskita em 
estudo, apresenta ter potencial e propriedades adequadas, na utilização em 
catálise automotiva. 

 
 
 

 
Palavras-chave: Gelatina.Fator de tolerância.Perovskita.Meio 

Ambiente.Caracterizações. 
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TITLE: Comparative study of partial calcium substitution in the La (1-x) CaxMnO3 

perovskite crystal lattice (x = 0 and x = 0.3) 

Abstract 

The search for alternative ways to minimize the harmful effects of fuel combustion 
on the environment has been studied over the years, with a possible solution, the 
replacement of automotive catalysts, leading to the change of existing palladium 
and platinum catalysts, by ABO3 type perovskite structures. This study aimed to 
evaluate the structural, physico-chemistry and morphological properties of the 
La0,7Ca0,3MnO3 perovskite, synthesized by the gelatin method, performed 
calculations of the Goldschmidt tolerance facto and characterized by X-ray 
diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), scanning 
electron microscopy techniques. (SEM) and X-ray fluorescence (FRX). The 
precursor powder of the study material was analyzed, in which the results 
obtained by diffractograms showed that characteristics were obtained for the 
substituted phase of perovskite. The FTIR demonstrates the formation of oxides 
at higher temperatures with the elimination of the organic matter bands, in which 
perovskite phase characteristic bands were observed. In the micrographs, a 
porous and homogeneous material is visualized and in the FRX analyzes, they 
confirmed the presence of the constituent elements of the sample, which, from 
the analysis of these results, show that the perovskite under study has adequate 
potential and properties in use in automotive catalysis. 

 
Keywords: Gelatin. Tolerance factor. Perovskite. Environment. 

Characterizations. 
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TÍTULO: Influência do campo magnético estático em fluídos farmacológicos: 

Solução de Ringer. 

Resumo 

O choque hemorrágico é caracterizado pela diminuição do volume intravascular 
tecidual e o início do tratamento é na base da manutenção do fluxo sanguíneo 
via reposição da volemia através da infusão intravenosa de líquidos 
intravenosos, entre os quais, a solução de Ringer. A hiperatividade simpática 
causa uma disfunção microcirculatória em resposta ao choque e, além de piorar 
o quadro do paciente, dificulta a eficiência da terapia de reposição volêmica. 
Devido a isso, alterar as propriedades físico-químicas de fluxo da solução de 
Ringer para que esta seja capaz de restabelecer perfusão tecidual mesmo em 
estados de vasoconstrição é importante para aumentar a sobrevida dos 
pacientes. A manipulação magnética de soluções isotônicas mostra-se uma 
alternativa economicamente viável para alterar as propriedades físico-químicas 
das soluções isotônicas e foram propostos testes in vitro que comprove-as. 
 
Palavras-chave: choque hemorrágico; terapias alternativas; campo magnético; 

TITLE: Influence of static magnetic field on pharmacological fluids: Ringer's 

solution. 

Abstract 

Hemorrhagic shock is characterized by decreased intravascular tissue volume 
and the initiation of treatment is based on maintaining blood flow via volume 
replacement through intravenous infusion of intravenous fluids, including Ringer's 
solution. Sympathetic hyperactivity causes microcirculatory dysfunction in 
response to shock and, in addition to worsening the patient's condition, hinders 
the efficiency of volume replacement therapy. Because of this, changing the 
physicochemical properties of the flow of Ringer's solution to restore tissue 
perfusion even in vasoconstriction states is important to increase patient survival. 
Magnetic manipulation of isotonic solutions is an economically viable alternative 
to change the physicochemical properties of isotonic solutions and in vitro tests 
have been proposed. 
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Keywords: hemorrhagic shock; alternative therapies; magnetic field; 
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TÍTULO: USO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NA GESTÃO E 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE INSTITUIÇÕES BRASILEIRAS DE 

EDUCAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO NO INSTITUTO FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

Resumo 

Existe, atualmente, a necessidade de cuidar do ambiente e desenvolver 
tecnologias que possam beneficiar a relação do homem com a natureza, 
aproveitando os recursos existentes. O objetivo do projeto foi analisar o impacto 
da implantação dessa forma de energia, na melhoria das condições ambientais 
e no desenvolvimento tecnológico. O trabalho possui abordagem qualitativa, por 
não envolveu um tratamento estatístico, mas utilizou-se de dados e observação 
para atingir os objetivos propostos. Os resultados evidenciaram a importância do 
uso de tecnologias limpas e aproveitamento das condições que existem nas 
regiões. Porém, ainda é pouco a quantidade de institutos que utilizam placas 
solares. A necessidade de agir em meio aos problemas vivenciados na 
sociedade fez com que o projeto fosse uma alternativa para mudar a 
problemática ambiental atual e otimizar os recursos. 
 
Palavras-chave: IFRN, energia solar, Inovação tecnológica. 

TITLE: USE OF PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY IN MANAGEMENT AND 

TECHNOLOGICAL INNOVATION OF BRAZILIAN EDUCATION 

INSTITUTIONS: A CASE STUDY IN THE FEDERAL INSTITUTE OF RIO 

GRANDE DO NORTE 

Abstract 

There is currently a need to take care of the environment and develop 
technologies that can benefit the relationship between man and nature, taking 
advantage of existing resources. The objective of the project was to analyze the 
impact of the implementation of this form of energy, the improvement of 
environmental conditions and technological development. The work has a 
qualitative approach, because it did not involve a statistical treatment, but it used 
data and observation to achieve the proposed objectives. The results showed the 
importance of using clean technologies and taking advantage of the conditions 
that exist in the regions. However, there are still few institutes that use solar 
panels. The need to act in the midst of the problems experienced in society has 
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made the project an alternative to change current environmental issues and 
optimize resources. 
 
Keywords: IFRN, Solar Energy, Technological Innovation 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1375 

 

CÓDIGO: ET0291 

AUTOR: GIOVANNA MEDEIROS CAMILO 

CO-AUTOR: TEREZA BEATRIZ OLIVEIRA ASSUNÇÃO 

CO-AUTOR: LEONARDO GURGEL CORREIA DE AZEVEDO 

ORIENTADOR: CUSTODIO LEOPOLDINO DE BRITO GUERRA NETO 

 

 

TÍTULO: Escaneamento 3D de maxilares 

Resumo 

A técnica utilizada atualmente na odontologia para fazer moldagens traz grande 
incômodo para o paciente e demanda tempo do dentista, bem como espaço 
físico para produzir e armazenar a peça final. Com isso, foi pensado uma solução 
capaz de realizar o escaneamento de toda a arcada dentária, sem causar 
qualquer desconforto ao paciente, um scanner intra-oral 3D. Esse tipo de 
equipamento já existe no mercado, porém seu custo é altíssimo, logo a ideia foi 
desenvolver esse equipamento à um custo acessível. Inicialmente foi realizada 
uma revisão bibliográfica, a fim de entender o funcionamento de um scanner e 
analisar pontos relevantes para obter o resultado de maneira assertiva quanto a 
fidelidade do scanner, de modo mais econômico. O próximo passo é utilizar a 
revisão para criar um protótipo, que passará por testes e otimizações até que 
seja obtido um modelo ideal para o mercado odontológico. 
 
Palavras-chave: scanner intra-oral, scanner 3D, moldes odontológicos 

TITLE: 3D scan of jaws 

Abstract 

The technique currently used in dentistry to make moldings brings great 
inconvenience to the patient and demands time from the dentist, as well as 
physical space to produce and store the final part. Thus, a solution was designed 
to scan the entire dental arch without causing any discomfort to the patient, an 
intraoral 3D scanner. This type of equipment already exists in the market, but its 
cost is very high, so the idea was to develop this equipment at an affordable cost. 
Initially, a literature review was performed in order to understand the operation of 
a scanner and analyze relevant points to obtain the result in an assertive manner 
regarding the fidelity of the scanner, in a more economical way. The next step is 
to use the overhaul to create a prototype, which will undergo testing and 
optimization until an ideal model is obtained for the dental market. 
 
Keywords: intraorally scan, 3D scan, dental molds 
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TÍTULO: Estudo da microestrutura envelhecida da liga ternária Sn-0,7%Cu-

0,05%Ni 

Resumo 

Estudos sobre o efeito de ciclos térmicos (variações de temperatura e tempo) 
nos aspectos microestruturais de ligas alternativas livres de Pb são preliminares 
na literatura. Desta forma, este trabalho objetiva realizar uma análise 
microestrutural da influência do tratamento térmico de envelhecimento (T=100°C 
com tempos de 10, 20 e 30 dias) na microestrutura da liga eutética Sn-0,7%Cu-
0,05%Ni solidificada unidirecionalmente no sentido vertical ascendente em 
substrato de Cu contra chapa molde de aço 1020. Três diferentes níveis de taxa 
de resfriamento e velocidade de solidificação (V) foram considerados para 
análise, tendo como foco a morfologia, distribuição e tamanho das fases nas 
regiões dendríticas, celulares e eutéticas. Os resultados mostraram que uma 
microestrutura celular composta de uma matriz β-Sn circundada por uma mistura 
eutética Sn e intermetálico (Cu,Ni)6Sn5 prevaleceu ao longo do lingote Sn-
0,7%Cu-0,05%Ni. Nas posições iniciais (até 6mm) do lingote foi possível 
observar alta taxa de resfriamento e regiões dendríticas. Notou-se que 
microestruturas mais refinadas foram encontradas para maiores valores de Ṫ e 
V. O intermetálico (Cu,Ni)6Sn5 apresentou morfologia de tipo fibrosa. Verificou-
se que as condições impostas no tratamento térmico de envelhecimento não 
promoveram alterações significativas na microestrutura bruta de fusão 
(espaçamentos dendríticos primários-λ1 e/ou celular-λC) da liga. 
 
Palavras-chave: Solidificação; Liga Sn-0,7%Cu-0,05%Ni; Tratamento térmico 

TITLE: MICROSTRUCTURAL ASSESSMENT OF Sn-0.7wt.%Cu-0.05wt.%Ni 

SOLDER ALLOY SUBMITTED TO THERMAL AGING TREATMENT 

Abstract 

Studies on the effect of thermal cycles (temperature and time variations) on 
microstructural aspects of Pb free alternative alloys are preliminary in the 
literature. Thus, this work aims to perform a microstructural analysis of the 
influence of aging heat treatment (T = 100 ° C with times of 10, 20 and 30 days) 
on the Sn-0.7% Cu-0.05% eutectic alloy microstructure Unidirectionally upwardly 
solidified Ni in Cu substrate against 1020 sheet steel plate. Three different levels 
of cooling rate and solidification speed (V) were considered for analysis, focusing 
on the morphology, distribution and size of the substrates. phases in the dendritic, 
cellular and eutectic regions. The results showed that a cellular microstructure 
composed;-Sn matrix surrounded by a Sn and intermetallic (Cu, Ni) 6Sn5 eutectic 
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mixture prevailed along the Sn-0.7% Cu-0.05% Ni ingot. In the initial positions 
(up to 6mm) of the ingot it was possible to observe high cooling rate and dendritic 
regions. More refined microstructures were found for higher values of maiores 
and V. Intermetallic (Cu,Ni)6Sn5 presented fibrous morphology. It was found that 
the conditions imposed in the aging heat treatment did not promote significant 
changes in the crude fusion microstructure (primary dendritic and/or cellular 
dendritic spacings) of the Sn-0.7% Cu-0.05% Ni eutectic alloy. The aging heat 
treatment promoted a slight increase in eutectic arrangement and intermetallic 
size. 
 
Keywords: Sn-0.7%Cu-0.05%Ni alloy; aging treatment. 
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TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO SUBJETIVA DO CENTRO MÉDIO DA ALTA 

SUBTROPICAL: ANÁLISE DOS IMPACTOS DA VARIABILIDADE CLIMÁTICA 

SOBRE O CLIMA DO BRASIL. 

Resumo 

 

O presente trabalho buscou estabelecer o ciclo anual do centro médio da Alta 
Subtropical do Atlântico Sul, com o objetivo de compara-lo com os períodos de 
ocorrência de El Niño e La Niña e analisar o impacto sobre a precipitação da 
costa leste do nordeste do Brasil. Utilizou-se dados de médias mensais da 
Pressão ao Nível Médio do Mar (PNMM) da Reanálise 1 (Kalnay et al., 1996) do 
NCEP/NCAR, durante o período de janeiro de 1979 a dezembro 2016 e os 
períodos de ENOS foram selecionados no site do Climate Prediction Center. 
Tornou-se possível identificar que o centro da ASAS encontra-se mais ao norte 
e mais próxima do continente sul americano nos meses de maio a setembro e 
mais ao sul e mais distante do continente no restante dos meses, sendo que 
durante os anos de ocorrência de El Niño, o sistema esteve localizado mais a 
leste de sua posição climatológica e durante o período de La Niña, observou-se 
um maior deslocamento longitudinal comparado com a climatologia e um 
aumento de 1º latitudinalmente. 

 
 
Palavras-chave: Alta Subtropical do Atlântico Sul; El Niño-Oscilação Sul; 

Precipitação 

TITLE: SUBJECTIVE IDENTIFICATION OF THE HIGH SUBTROPICAL MIDDLE 

CENTER: ANALYSIS OF IMPACTS OF CLIMATE VARIABILITY ON THE 

BRAZILIAN CLIMATE. 

Abstract 

The present work aimed to establish the annual average of the South Atlantic 
Subtropical, with the objective of comparing it with the occurrence periods of El 
Niño and La Niña and to analyze the impact on the precipation of the east coast 
of northeastern Brazil. Monthly mean Sea Level Pressure (PNMM) Reanalysis 1 
data from NCEP/NCAR (Kalnay et al., 1996) were used from January 1979 to 
December 2016 and ENOS were selected on Climate Prediction Center site. It 
became possible to identify that the SASA center is located to the north and 
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closest to the South American continent from May to September and to the north 
and closest to the continent in the remaining months. During the years of 
occurrence of El Niño the system was located to the east of its climatological 
position and during the La Niña period, there was a greater longitudinal 
displacementand an increase of 1° latitudinally compared to climatology. 
 
Keywords: South Atlantic Subtropical High;ElNiño South Oscillation;Precipitation 
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TÍTULO: Balanço de água superficial em bacias de clima tropical de montanha e 

semiárida com uso de sensoriamento remoto e observações de superfície. 

Resumo 

As bacias dos Rios Piracicaba e Piancó-Piranhas-Açu são as principais bacias 
de abastecimento dos Estados de São Paulo e do Rio Grande do Norte, 
respectivamente. Uma das formas mais instrutivas de entendimento e 
comparação de mecanismos naturais de resiliência às mudanças no regime 
hidrológico é a partir do balanço de água superficial. Assim, o objetivo desse 
trabalho foi realizar o balanço de água superficial dessas bacias, com a descrição 
espaço-temporal da precipitação e do regime hidrológico. Para isso, foram 
utilizados dados no período 2001-2010 de precipitação de estações de superfície 
combinadas com estimativas de precipitação por sensoriamento remoto, e dados 
de vazão. A partir da análise dos dados foi obtida a distribuição espacial da 
precipitação mensal climatológica, o ciclo médio anual da vazão e da 
precipitação, além das estimativas do coeficiente de escoamento e da 
evapotranspiração por resíduo. Conforme esperado, as bacias possuem 
significativa variabilidade espacial na distribuição da chuva. A vazão 
correspondeu a 28% e 12% da chuva anual, enquanto a evapotranspiração a 
71% e 87%, nas bacias dos Rios do Piracicaba e Piancó, respectivamente. Estas 
estimativas possuem consideráveis incertezas, que serão reduzidas a partir da 
consideração da regularização da água nas bacias e estimativas de 
evapotranspiração por sensoriamento remoto. Estas medidas permitirão um 
refinamento das componentes do balanço e auxiliarão a uma melhor 
compreensão destas nas bacias. 
 
Palavras-chave: Rio Piracicaba, Rio Piancó, Balanço de água superficial 

TITLE: Surface water balance in mountain and semiarid tropical climate basins 

using remote sensing and surface observations 

Abstract 

The Piracicaba and Piancó-Piranhas-Açu River basins are the main water supply 
basins in the states of São Paulo and Rio Grande do Norte, respectively. One of 
the most instructive ways of understanding and comparing natural resilience 
mechanisms to changes in hydrological regime is from the surface water balance. 
Thus, the objective of this work was to perform the surface water balance of these 
river basins, with the spatiotemporal description of precipitation and hydrological 
regime. For that, data from 2001-2010 surface station precipitation combined with 
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remote sensing precipitation estimates and streamflow data were used. From the 
data analysis it was obtained the spatial distribution of the monthly climatological 
precipitation, the average annual cycle of the streamflow and the precipitation, 
besides the estimates of the runoff coefficient and the evapotranspiration by 
residue. As expected, the basins have significant spatial variability in rainfall 
distribution. The runoff coefficient corresponded to 28% and 12% of annual 
rainfall, while evapotranspiration accounted for 71% and 87% in the Piracicaba 
and Piancó River basins, respectively. Overall, these estimates have 
considerable uncertainties, which will be reduced by consider retaining the water 
of rivers and remote sensing evapotranspiration estimates. These measures will 
allow a refinement of the components of the balance and will allow a better 
understanding of these in the basins. 

 
Keywords: Piracicaba River, Piancó River, Surface Water Balance 
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TÍTULO: Computador de Bordo para Bicicletas Interconectadas - ampliado 

Resumo 

O projeto proposto busca desenvolver um sistema inteligente para bicicletas 
tendo como módulo principal a ser implementado um computador de bordo a ser 
embarcado em bicicletas e que, pela proposição, deve ser orientado à plataforma 
e construído a partir de um microcontrolador de baixo custo. Cabe a este 
computador de bordo, monitorar a partir de sensores específicos, todos os 
parâmetros e sinais que venham a ser incorporados ao sistema e, enviar alguns 
destes dados para um visor gráfico para conhecimento do ciclista. Este 
computador de bordo inclui também interfaces com um sistema de comunicação 
sem fio de baixa potência e alto alcance (LPWans) para enviar dados a uma 
plataforma em nuvem criando assim um ambiente favorável a interconexão de 
bicicletas. Tem-se, com isso, a implementação de um ambiente completo para 
se desenvolver novas propostas de mobilidade urbana em um contexto de smart 
cities. 
 
Palavras-chave: Bicicleta Inteligente,Projeto Baseado em Plataforma, 

Microcontrolador 

TITLE: On-Board Computer for Interconnected Bicycles 

Abstract 

This project aims to develop an intelligent system for bicycles that has as main 
module to be implemented a board computer embedded in bicycles. Following 
the proposition, it has to be platform-oriented and built in a low cost 
microcontroller. It is up to this board computer to monitor from specific sensors 
all the parameters and signals incorporated to the systems and to send some of 
this data to a graphic display accessible to the cyclist. This board computer also 
includes interfaces with a wireless, low power and long range communication 
system (LPWan) to send data to a cloud platform, thus creating a favorable 
environment to interconnect bicycles. Therefore, there is the implementation of a 
complete environment for develop new propositions of urban mobility in the 
context of smart cities. 
 
Keywords: Smart-bikes, Platform Based Project, Microcontrollers 
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TÍTULO: Estudo Experimental com Microdispositivos para Separação de 

Óleos/Graxas em Água Contaminada 

Resumo 

A água produzida (AP) é um efluente obtido da extração em poços petrolíferos. 
No Brasil, especialmente após a descoberta do pré-sal, a exploração de petróleo 
tem apresentado um crescimento significativo nos últimos anos (SILVA; Melissa 
Cordoeira; 2015). Como consequência, são geradas também maiores 
quantidades de efluente na forma de água produzida, o que pode impactar 
diretamente nas questões relacionadas ao meio ambiente. Dessa forma, órgãos 
responsáveis tratam de forma mais rígida o cumprimento da legislação referente 
à concentração de óleo em água (teor de óleos e graxas - TOG) e sua emissão 
ao mar após adequado tratamento. Nesse sentido, as empresas responsáveis 
pela extração de petróleo desenvolvem processos eficazes de separação do 
óleo presente na água produzida. Contudo, estes são onerosos e muitas vezes 
apresentando limitações em termos operacionais. No presente trabalho, um 
processo contínuo de separação de óleo/água foi montado em microescala e a 
eficiência de redução de TOG foi avaliada usando amostras simuladas de AP. 
Com base nos resultados preliminares, foi possível reduzir em até 91% o TOG 
em uma amostra contendo inicialmente 365 mg/L de óleo em água. 
 
Palavras-chave: Microescala. Separação. Água produzida 

TITLE: EVALUATION OF TOG REMOVAL IN WATER PRODUCED IN 

SEPARATION MICROSYSTEMS 

Abstract 

Water produced is an effluent obtained from extraction in oil wells. In Brazil, 
especially after the discovery of “pré-sal”, oil exploration has shown significant 
growth in recent years (SILVA; Melissa Cordoeira; 2015). As a consequence, 
larger amounts of effluents are also generated in the form of produced water, 
which can directly impact environmental issues. Thus, responsible bodies deal 
more strictly with compliance with the legislation regarding the concentration of 
oil in water (oil and grease content - TOG) and its emission to the sea after 
appropriate treatment. In this sense, the companies responsible for the extraction 
of oil develop effective processes of separation of the oil present in the produced 
water. However, they are expensive and often operationally restricted. In the 
present work, a continuous oil / water separation process was microscale 
mounted and the TOG reduction efficiency was evaluated using simulated 
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samples. Based on the preliminary results, it was possible to reduce TOG by up 
to 91% in a sample initially containing 365 mg / L oil in water. 
 
Keywords: Microscale. Separation. Water produced. 
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TÍTULO: Conectados com a Ciência – Produção e Divulgação Científica nas 

Redes Sociais 

Resumo 

Divulgação e inclusão científica são aspectos de grande relevância. Acredita-se 
que quando são feitas nas fases iniciais do ensino, podem motivar os estudantes 
e ajudar a mudar a forma como esses enxergam a ciência. Este projeto objetiva 
incentivar a curiosidade científica, motivar a investigação de fenômenos do 
cotidiano (naturais ou não) e divulgar, de maneira moderna e diferenciada, o que 
é construído durante a sua execução nas redes sociais. 

 

 

 

Para que esse objetivo seja alcançado, são realizados experimentos com 
materiais de baixo custo e fácil acesso, contando com explicações em linguagem 
do cotidiano do público, despertando o interesse dos discentes nessa fase 
escolar. São utilizados o Facebook (facebook.com/conectadoscomciencia), 
Instagram (instagram.com/ccceaj) e YouTube 
(youtube.com/conectadoscomciencia), para divulgação dos experimentos e 
comentar sobre fatos e curiosidades do ramo científico. Essas ferramentas têm 
se mostrado eficazes, atingindo o público alvo e gerando bons resultados. 

 
Palavras-chave: Pesquisa. Física. Divulgação. Baixo custo. Experiências. 

Internet. 

TITLE: Connected with Science - Production and Scientific Dissemination on 

Social Networks 

Abstract 

Dissemination and scientific inclusion are aspects of great relevance. It is 
believed that when done in the early stages of teaching it can motivate students 
and help change the way they see science. This project aims to encourage 
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scientific curiosity, to motivate the investigation of daily phenomena (natural or 
not) and to disseminate, it in a modern and differentiated, way what is built during 
its execution in social networks. 

 

 

 

In order to achieve this objective, experiments with low cost and easy to access 
materials are carried out, with explanations in everyday language of the public, 
waking the interest of the students in this phase. Facebook 
(facebook.com/conectadoscomciencia), Instagram (instagram.com/ccceaj) and 
YouTube (youtube.com/conectadoscomciencia) are used to publicize the 
experiments and comment on facts and curiosities in the scientific field. These 
tools have been effective in reaching the target audience and generating good 
results 

 
Keywords: Physics. Dissemination. Low cost. Experiences. Internet. 
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TÍTULO: Espectroscopia Raman em dissulfeto de molibdênio bidimensional 

Resumo 

Neste trabalho, apresenta-se o estudo das propriedades vibracionais e 
estruturais de uma monocamada de dissulfeto de molibdênio, material 
bidimensional pertencente à família dos dicalcogênetos de metal de transição, 
através da espectroscopia Raman. Esta técnica consiste essencialmente em 
coletar o sinal da luz emitida pela amostra, resultado do espalhamento inelástico 
da luz por fônons ao longo da rede cristalina do material, permitindo o estudo 
dos modos vibracionais que promovem o conhecimento das propriedades 
estruturais, eletrônicas e vibracionais do material em análise. Neste trabalho, 
foram observados modos de vibração de primeira ordem associados com as 
vibrações dentro e fora do plano da amostra, além de modos relacionados a 
processos de segunda ordem. As amostras foram sintetizadas pelo processo de 
deposição química à vapor e obtidas através de colaboradores. 
 
Palavras-chave: Caracterização.Raman.nanotecnologia.fótons.fônons.elétrons. 

TITLE: Raman spectroscopy in two-dimensional molybdenum disulfide 

Abstract 

In this work, we report the study of the vibrational and structural properties of a 
single-layer molybdenum disulfide, a two-dimensional material belonging to the 
transition metal dichalcogenide family, by Raman spectroscopy. This technique 
essentially consists in collecting the signal of light emitted by the sample resulting 
from the inelastic scattering of the light by phonons within the crystalline lattice of 
the material. This allows the study of the vibrational modes which promote the 
knowledge of structural, electronic and vibrational properties of the material under 
analysis. Here, we observed first-order modes associated to the out-of-plane and 
in-plane vibrations, as well as modes related to the second-order processes. The 
samples were synthesized by the chemical vapor deposition technique and 
obtained from collaborators. 
 
Keywords: 

Characterization.Raman.nanotechnology.photons.phonons.electrons. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1388 

 

CÓDIGO: ET0327 

AUTOR: MAYARA KALITA MOURA GOMIDES 

ORIENTADOR: BRUNO LEONARDO CANTO MARTINS 

 

 

TÍTULO: Atualização de uma ferramenta utilizada para automatização da análise 

espectroscópica de estrelas: determinação de parâmetros atmosféricos e 

abundâncias químicas 

Resumo 

Parâmetros atmosféricos e abundâncias químicas são ingredientes 
fundamentais para a caracterização física de estrelas. A presente pesquisa tem 
como objetivo principal a determinação dos referidos parâmetros físicos. Neste 
período da bolsa de Iniciação Tecnológica, determinamos parâmetros estelares 
e metalicidade baseado em uma análise LTE de linhas Fe I e Fe II. Tal 
caracterização espectroscópica foi realizada em uma amostra composta por 107 
estrelas gigantes, pertencentes a 17 aglomerados estelares abertos, usando 
espectroscopia de alta resolução, com dados do espectrógrafo HARPS, 
instalado no telescópio de 3,6m, do ESO, em La Silla. Todos esses aglomerados 
são parte de uma busca por planetas que orbitam estrelas gigantes de massa 
intermediária pertencentes à estes aglomerados. No período em questão (2018-
2019) nos dedicamos ao estudo de fundamentos da Astronomia Estelar, análises 
de amostras estelares e a atualização da ferramenta computacional utilizada 
para o cálculo dos parâmetros atmosféricos (temperatura efetiva, gravidade, 
velocidade microturbulenta e metalicidade) para a amostra citada anteriormente. 
 
Palavras-chave: Espectroscopia. Parâmetros atmosféricos. Planeta 

extrassolares. 

TITLE: Automatic determination of atmospheric patterns and chemical 

abundances from stellar spectrum 

Abstract 

 

Atmospheric parameters and chemical abundances are fundamental ingredients 
for the physical characterization of stars. The present research has as main 
objective the determination of the referred physical parameters. In this IC bag 
period, we determined stellar parameters and metallicity based on an LTE 
analysis of Fe I and Fe II lines. This spectroscopic characterization was 
performed on a sample of 107 giant stars belonging to 17 open star clusters using 
high resolution spectroscopy with data from the HARPS spectrograph installed at 
ESO's 3.6m telescope at La Silla. All of these clusters are part of a search for 
planets that orbit giant stars of intermediate mass belonging to these clusters. In 
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the period in question (2018-2019) we dedicated ourselves to the study of Star 
Astronomy fundamentals, analysis of stellar samples and the updating of the 
computational tool used to calculate atmospheric parameters (effective 
temperature, gravity, microturbulent velocity and metallicity) for the sample 
previously mentioned. 

 
 
Keywords: Spectroscopy. Atmospheric parameters. Planets extrasolares. 
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TÍTULO: Bolsista Projeto Resíduos de Grandes Geradores: qual sua composição 

e qual a destinação dada a eles 

Resumo 

 

A quantidade de resíduos produzida atualmente é muito grande, e sua 
destinação incorreta gera diversos problemas ambientais. Os resíduos sólidos 
possuem valor econômico e podem ser reutilizados e reciclados, para ser efetivo 
a separação deve ocorrer na fonte. Os grandes geradores produzem toneladas 
de resíduos diariamente. É importante a correta destinação para isso é 
necessário conhecer a composição dos resíduos gerados e as possibilidades de 
destinação, bem como elaborar um plano de gerenciamento de resíduos para 
estes locais. O estudo foi de múltiplos casos na cidade de Natal, RN, com um 
caráter quanti-qualitativo, em que utilizamos o método de quarteamento para 
análise dos resíduos gerados. Apesar de diversos contatos poucos foram os 
estabelecimentos que aceitaram participar da pesquisa. Os hotéis analisados 
possuem potencial para destinar seus resíduos recicláveis a coleta seletiva. Da 
quantia gerada diariamente pelos hotéis cerca de 25% é reciclável. Através de 
pequenas mudanças em suas instalações e atividade dos funcionários que foram 
orientadas através de plano de gerenciamento exclusivo para o estabelecimento 
os mesmos podem destinar corretamente seus resíduos. 

 
 
Palavras-chave: Resíduos sólidos.PGRS.Reciclagem.Meio ambiente.Hotel 

TITLE: Large Generator Waste: what is its composition and what is its 

destination? 

Abstract 

The amount of waste produced today is very large, and its incorrect disposal 
generates several environmental problems. Solid waste has economic value and 
can be reused and recycled, to be effective separation must occur at source. 
Large generators produce tons of waste daily. Correct disposal is important so it 
is necessary to know the composition of the waste generated and the disposal 
possibilities, as well as elaborate a waste management plan for these locations. 
The study was of multiple cases in the city of Natal, RN, with a quantitative and 
qualitative character, in which we used the quartering method to analyze the 
generated residues. Despite several contacts, few establishments agreed to 
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participate in the survey. The hotels analyzed have the potential to dispose of 
their recyclable waste for selective collection. Of the amount generated daily by 
hotels about 25% is recyclable. Through minor changes in their facilities and 
employee activity that have been guided through a unique management plan for 
the establishment they can properly dispose of their waste. 
 
Keywords: Solid waste.PGRS.Recycling.Environment.Hotel 
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TÍTULO: Estudo teórico da evolução da rotação das estrelas de tipo solar 

Resumo 

A busca por um modelo evolutivo que reproduza a evolução estelar e esteja de 
acordo com os dados observacionais ainda é um dos desafios da astronomia. 
Os modelos de evolução estelar saíram da descrição padrão para incluir rotação, 
o que permitiu diferentes ressalvas em relação às predições dos modelos 
padrão. Propomos então a missão de revisitar os parâmetros utilizados para 
determinação de propriedades estelares, publicados na literatura, calculados por 
Mathur et al. (2017) e McQuillan et. al. (2013), a fim de aprimorar o entendimento 
da evolução da rotação das estrelas M e as possíveis ligações com a presença 
de sistemas planetários. 
 
Palavras-chave: Astrofísica. Análogas Solares. Modelos estelares. TGEC. 

TITLE: Theoretical study of the rotation evolution of solar-type stars 

Abstract 

The search for an evolutionary model that reproduces stellar evolution and 
agrees with the observational data is still one of the challenges of astronomy. 
Stellar evolution models moved from the standard description to include rotation, 
which allowed different remarks regarding to the predictions of the standard 
models. We propose the mission of revisiting the parameters used to determine 
stellar properties, published in the literature, calculated by Mathur et al. (2017) 
and McQuillan et. al. (2013), in order to improve the understanding of the 
evolution of M-stars rotation and the possible connections with the presence of 
planetary systems. 
 
Keywords: Astrophysics. Solar analogs. Stellar models. TGEC. 
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TÍTULO: Cobertura da terra no médio curso da bacia hidrográfica do rio Potengi-

RN 

Resumo 

 

O presente trabalho aborda a paisagem do médio curso da bacia hidrográfica do 
rio Potengi/RN com base na cobertura da terra, para fins de planejamento e 
gestão ambiental. Devido a um crescimento urbano/populacional, a utilização 
dos recursos naturais, principalmente a água, vem se dando de forma 
indiscriminada e mal gerida, acarretando na poluição, deterioração e assim 
impossibilitando o uso da mesma. Visando acrescentar para a resolução ou 
amenização desta problemática política/social, realizamos o presente trabalho. 
Os usos identificados e interpretados como mais frequentes são agropecuários, 
agrícola, urbano e coberturas de pastagem. O médio curso possui diversas 
potencialidades e limitações que podem comprometer a oferta dos recursos 
naturais e a qualidade dos mesmos, logo, políticas e estratégias de gestão se 
fazem necessárias para o melhor uso de recursos garantindo um equilíbrio 
dinâmico e sustentável. 

 
 
Palavras-chave: bacia hidrográfica, uso/ocupação, planejamento e gestão 

ambiental. 

TITLE: Land cover in the middle course of the Potengi river basin 

Abstract 

This work approaches the landscape of the middle course of the basin 
Potengi/RN river based on the land use and occupation, for environmental 
planning and environmental management purposes. Due to urban / population 
growth, the use of natural resources, especially water, is occurring in an 
indiscriminate and poorly managed way, leading to pollution, deterioration and 
thus making it impossible to use it. Aiming to add to the resolution or mitigation 
of this political/social problem, we carry out the present work. Uses identified and 
interpreted as most frequent are farming related, agricultural, urban and grazing 
coverages. The medium course has several potentialities and limitations that can 
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compromise the supply of natural resources and their quality, therefore, policies 
and management strategies are necessary for the best use of resources, 
ensuring a dynamic and sustainable balance. 
 
Keywords: hydrographic basin, use/occupation, environmental planning and 

managem 
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TÍTULO: Plano de Trabalho para Estudo astrofísico de modelos Matéria Escura 

Morna 

Resumo 

A matéria escura é uma das grandes incógnitas do mundo da ciência, pois sua 
existência é evidenciada como necessária para explicar fenômenos astrofísicos 
e cosmológicos relacionados a forças gravitacionais, mas sua composição é 
desconhecida pois ela não apresenta interações com partículas do modelo 
padrão. Ela foi postulada para explicar evidências de falta de massa no universo, 
como no caso das curvas de rotação em galáxias espirais, onde a velocidade de 
rotação das estrelas e do gás observada nessas galáxias é maior que a esperada 
de acordo com a massa visível. Neste projeto buscamos desenvolver métodos 
computacionais para calcular soluções para a equação do equilíbrio hidrostático 
para os halos de matéria escura, nos quais as galáxias se formam. Com tais 
soluções, determinamos as curvas de rotação associdadas às galáxias espirais, 
com o objetivo, de na sequência, estudar modelos de matéria escura morna. Tais 
modelos são uma alternativa ao cenário usual de matéria escura fria, que 
apresentam discrepâncias entre simulações de formação de galáxias e dados 
observacionais nas regiões mais centrais das galáxias ("Cusp/Core Problem"). 
 
Palavras-chave: Matéria escura. Galáxias. Curvas de rotação. 

TITLE: Work Plan for Astrophysical Study of Warm Dark Matter Models 

Abstract 

Dark matter is one of the great unknowns of Science because its existence is 
evidenced as necessary to explain astrophysical and cosmological phenomena 
related to gravitational forces, but its composition is not yet known because it 
presents no interactions with standard model particles. It was postulated to 
explain observations that indicate a lack of mass in the universe, such as the 
rotation curves in spiral galaxies, where the rotation velocity of the of the stars 
and gas observed is larger than expected according to the visible mass. In this 
project we seek develop computational methods to calculate solutions of 
hydrostatic equilibrium equation for the dark matter halos in which galaxies form. 
With such solutions, we determined the rotation curves associated with the spiral 
galaxies, for latter application in the study of warm dark matter models. Such 
models are an alternative to the scenario of cold dark matter, which show 
discrepancies between simulations of galaxy formation and observational data in 
the most central regions of the galaxies ("Cusp / Core Problem"). 
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Keywords: Dark matter. Galaxies. Rotation curves. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de Middleware para IoT visando economia de energia 

dos dispositivos da rede. 

Resumo 

A Internet das Coisas apresenta-se como solução de vários problemas de 
diversas áreas do conhecimento humano. É imperativo para o funcionamento de 
aplicações para IoT implantadas em um cenário que demanda o uso de bateria 
a adoção de estratégias para economia de energia para os dispositivos da 
aplicação. Como solução, foi adotado um middleware para IoT capaz de 
gerenciar o uso de energia dos dispositivos através de políticas de economia de 
energia. O objetivo do deste trabalho é a implementação de um módulo de 
previsão de dados para o middleware adotado para, a partir de dados iniciais 
coletados pelos dispositivos, identificar correlações dentro desse conjunto de 
dados e reduzir a consulta a dispositivos com sensores que possam alto grau de 
correlação. Nesse sentido, foi desenvolvido um módulo de predição de dados 
utilizando algoritmos de Linear Regression, Neural Network (RNA), Suporte 
Vector Machine (SVM) para construir modelos matemáticos de regressão. Os 
resultados pontaram superioridade para o SVM, que mostrou o menor erro em 
comparação com os demais, mostrando que pode ser eficiente para uso no 
middleware. 
 
Palavras-chave: MiddlewareInternet das CoisasRegressãoAprendizado de 

Máquina 

TITLE: IoT Device Energy Saving Middleware 

Abstract 

The Internet of Things presents itself as a solution to various problems in various 
areas of human knowledge. It is imperative for the operation of IoT applications 
deployed in a scenario that demands battery usage to adopt energy saving 
strategies for the application devices. As a solution, IoT middleware was adopted 
that is able to manage device power usage through energy saving policies. The 
objective of this paper is to implement a data prediction module for the 
middleware adopted to, from initial data collected by the devices, identify 
correlations within this data set and reduce the query to devices with sensors that 
can high degree of accuracy. correlation. In this sense, a data prediction module 
was developed using Linear Regression, Neural Network (RNA), Vector Machine 
Support (SVM) algorithms to construct mathematical regression models. The 
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results showed superiority for SVM, which showed the smallest error compared 
to the others, showing that it can be efficient for use in middleware. 

 
Keywords: MiddlewareInternet of ThingsMachine LearningRegression 
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TÍTULO: Investigação teórica e prática sobre os mecanismos envolvidos no 

processo de formação de nanofibras por SBS 

Resumo 

Entre os assuntos de grande interesse, seja na pesquisa ou no âmbito industrial, 
o processamento de nanofibras ganha atenção, pois as mesmas podem ser 
aplicadas a diversos meios desde de próteses vasculares até a materiais 
estruturais que exige alta resistência mecânica. A técnica mais utilizada é a 
eletrofiação, porém por ser uma técnica que produz pequenas quantidades, a 
técnica de fiação por sopro em solução (SBS) vem sendo uma excelente 
alternativa para a substituição, pois seu custo é baixo, além de apresentar uma 
alta taxa de produção. Como as diferentes geometrias dessas nanofibras podem 
acarretar diferentes propriedades e ainda há uma certa dificuldade de controlar 
essas características em função da diminuição do diâmetro dessas fibras, esse 
trabalho sugere elementos para que se possa controlar esse diâmetro, pois 
diante disso é importante conhecer bem as relações entre as características do 
processo e comportamento da formação das nanofibras, incluindo a 
cristalização. Além disso esse trabalho explana assuntos que possuem 
correlação com o tema abordado: como simulação numérica, eletrofiação, 
nanofibras e modelagem ocupacional. 
 
Palavras-chave: SBS; Eletrofiação; Nanofibras; Simulação numérica. 

TITLE: Theoretical and practical research on the mechanisms involved in the 

process of SBS nanofiber formation. 

Abstract 

Among the topics of great interest, whether in research or industry, nanofiber 
processing gains attention, as they can be applied to a wide range of media from 
vascular prostheses to structural materials requiring high mechanical strength. 
The most commonly used technique is electroporation, but because it is a 
technique that produces small quantities, the solution blow spinning (SBS) 
technique has been an excellent alternative for replacement, because its cost is 
low, besides presenting a high rate. of production. As the different geometries of 
these nanofibers can lead to different properties and there is still some difficulty 
to control these characteristics due to the decrease of the diameter of these 
fibers, this work suggests elements to control this diameter, because it is 
important to know the relationships well. between process characteristics and 
behavior of nanofiber formation, including crystallization. In addition, this work 
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explains subjects that correlate with the theme: such as numerical simulation, 
electropower, nanofibers and occupational modeling. 
 
Keywords: SBS; Electrospinning; Nanofibers; Numerical simulation. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1401 

 

CÓDIGO: ET0361 

AUTOR: ANY CAROLINE NUNES DA SILVA 

CO-AUTOR: GILVANI GOMES DE CARVALHO 

ORIENTADOR: CLAUDIO MOISES SANTOS E SILVA 

 

 

TÍTULO: Avaliação das condições de vento à superfície simulado sobre a região 

costeira do Ceará e Rio Grande do Norte 

Resumo 

A região do nordeste brasileiro (NEB), vem se destacando cada vez mais no que 
diz respeito a geração de energias renováveis, a título de exemplo têm-se a 
energia eólica. O objetivo principal do estudo foi definir a distribuição espacial da 
velocidade do vento offshore por meio de modelagem dinâmica regional 
utilizando uma base de dados obtidos via sensoriamento remoto, com auxílio de 
ferramentas estatísticas para determinar qual parametrização melhor se adequa 
em simular a observação. Os dados utilizados são diários, com grade de 0,25° x 
0,25° referentes à direção e velocidade do vento offshore, são oriundos do 
produto Blended Sea Winds (BSW), já o modelo dinâmico regional usado para 
as simulações foi o RegCM4.0 (Regional Climate Model, version 4) e o período 
de estudo é o outono (Março-Abril-Maio) de 1991 a 2009. Para a análise 
estatística foi utilizado o Erro Médio Absoluto (EMA). Os resultados mostram que 
a simulação com a parametrização de Grell não representa de maneira 
apropriada a formação da ZCIT (Zona de Convergência Intertropical), enquanto 
a simulação com o esquema de Emanuel representa, embora seja deslocada 
para Norte e com velocidades do vento superestimadas. Além disso, mostram 
que o EMA, para o esquema de Emanuel varia nas diferentes áreas entre 0,8 
m/s a 2,3 m/s. Já para o esquema de Grell, varia entre 1,0 m/s a 3,2 m/s. 

 
Palavras-chave: Vento. Modelagem. Simulação. Dinâmica. 

TITLE: Simulated assessment of surface wind conditions over the coastal region 

of Ceará and Rio Grande do Norte 

Abstract 

The northeastern region of Brazil (NEB), has been increasingly prominent with 
regard to the generation of renewable energy, by way of example have wind 
energy. The main objective of this study was to define the spatial distribution of 
offshore wind velocity through regional dynamic modeling using a remote sensing 
database, using statistical tools to determine which parameterization is the best 
suited to simulate observation. The data used are daily, with a grid of 0.25 ° x 
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0.25 ° referring to the direction and speed of offshore wind, are from the Blended 
Sea Winds (BSW) product, while the regional dynamic model used for the 
simulations was RegCM4. .0 (Regional Climate Model, version 4) and the study 
period is autumn (March-April-May) from 1991 to 2009. For statistical analysis 
the Absolute Mean Error (EMA) was used. The results show that the Grelot 
simulation does not represent the formation axis of the Intertropical Convergence 
Zone (ZCIT), while the Emanuel Representation Simulator is represented, 
although it is displaced to the north and with the overestimated wind speed. 
Moreover, they show that the MPE for the Emanuel scheme varies in the different 
areas from 0.8 m/s to 2.3 m/s. For the Grell scheme, it ranges from 1.0 m/s to 3.2 
m/s. 

 
Keywords: Wind. Modeling. Simulation. Dynamic. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DO CAPTOPRIL UTILIZANDO 

ESPECTROSCOPIA UV-VIS 

Resumo 

 

Nos últimos anos os Processos Oxidativos Avançados (POAs) vem ganhando 
destaque por sua alta eficiência na aplicação em determinados sistemas 
poluídos. Dentre esses processos, a fotocatálise é bastante empregada a partir 
da utilização do TiO2, um semicondutor utilizado na degradação de poluente. No 
presente trabalho fez-se uso da perlita expandida como suporte do TiO2 para 
melhorar as atividades fotocatalíticas, a partir da obtenção de compósitos 
TiO2/Perlita expandida (T-PE-30% e T-PE-10%). Foram realizados testes 
utilizando 200 mL de solução aquosa de captopril nas concentrações de (50 e 
10 mg L-1) em 100 mg dos compósitos em um reator fotocatalítico, inicialmente 
sem radiação e em seguida utilizando-se duas lâmpadas UV-C germicida com 
comprimento de onda de 254 nm e potência de 9 W cada lâmpada para avaliar 
a degradação do fármaco. Os resultados dos testes de fotólise e fotocatálise 
mostram que a principal semelhança entre os dois métodos de degradação é em 
relação ao tempo de análise, sendo observado, por exemplo, que para o T-PE-
10% verificou-se uma degradação de 31,8% em 150 minutos para a 
concentração de 50 mg L-1 e 26,5% em 60 minutos para 10 mg L-1 utilizando 
duas lâmpadas (18W) e 26,3% em 240 minutos para 50 mg L-1 e 33,4% no 
tempo de 120 minutos para 10 mg L-1 com uma lâmpada (9W). 

 
 
Palavras-chave: Captopril. TiO2. Perlita expandida. POAs. Fotólise. Fotocatálise. 

TITLE: EVALUATION OF CAPTOPRIL DEGRADATION USING UV-VIS 

SPECTROSCOPY 

Abstract 

 

In recent years Advanced Oxidation Processes (AOPs) have been gaining 
prominence for their high application efficiency in certain polluted systems. 
Among these processes, photocatalysis is widely used from the use of TiO2, a 
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semiconductor used in pollutant degradation. In the present work, expanded 
perlite was used as TiO2 support to improve photocatalytic activities, by obtaining 
TiO2/expanded Perlite composite (T-PE-30% and T-PE-10%). Tests were 
performed using 200 mL of captopril aqueous solution at concentrations of (50 
and 10 mg L-1) in 100 mg of the composites in a photocatalytic reactor, initially 
without radiation and then using two germicidal UV-C lamps with length 254 nm 
wavelength and 9 W power each lamp to assess drug degradation. The results 
of the photolysis and photocatalysis tests show that the main similarity between 
the two degradation methods is in relation to the analysis time, being observed, 
for example, that for T-PE-10% there was a degradation of 31, 8% in 150 minutes 
for 50 mg L-1 concentration and 26.5% in 60 minutes for 10 mg L-1 using two 
lamps (18W) and 26.3% in 240 minutes for 50 mg L-1 and 33 , 4% in time from 
120 minutes to 10 mg L-1 with one lamp (9W). 

 
 
Keywords: Captopril. TiO2. Expanded perlite. AOPs. Photolysis. Photocatalysis. 
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TÍTULO: Uma meta-heurística para parametrização de campos de força 

atomísticos e de granulação grossa 

Resumo 

Neste trabalho estudamos a eficacia de um algoritmo de otimização para para- 
metrizar campos de forca para uso em dinâmica molecular, assim fazendo 
cálculos de 
moléculas com os campos de força, com isso implementamos a meta-heurística 
de otimização por enxame de partículas, que a partir de uma função objetivo 
procura o melhor valor dessa função(minimizando), para assim depois encontrar 
os melhores parâmetros para o campo de força. Medimos a complexidade do 
algoritmo com funções teste, a qual são Função Esfera, Rosenbrock, Rastrigin. 
e 
foi encontrados resultados que está de acordo com as referencias,  
 
assim encontramos uma técnica de melhorar o resultados obtidos com a 
Dinâmica molecular. 
 

  

 
Palavras-chave: Otimização de Enxame de Partículas. Dinâmica Molecular. 

Campo de Força 

TITLE: A metaheuristic for parameterization of coarse grained the force field 

atomistic 

Abstract 

In this article, we study the effectiveness of an optimization algorithm for 
measure force fields for use in molecular dynamics, so doing calculations of 
molecules with the force fields, so we implement the metaheuristic 
of particle swarm optimization, which from an objective function 
 
search for the best value of this function (minimizing), so then find 
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the best parameters for the force field. We measure the complexity of the 
algorithm with test functions, which are Sphere Function, Rosenbrock, Rastrigin 
and 
 
results were found that match the references, 
Thus we found a technique to improve the results obtained with molecular 
dynamics. 

  

 
 

  

 
Keywords: Particle Swarm Optimization. Molecular Dynamics. Force Fields 
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TÍTULO: Física Nuclear das Estrelas de Nêutrons. 

Resumo 

    A partir da detecção da primeira onda gravitacional GW170817 pelos 
observatórios LIGO e Virgo, produzida pela colisão de duas estrelas de nêutrons, 
novos estudos e modelos teóricos vêm sendo publicados a fim de fornecer um 
melhor entendimento da vida e morte das estrelas de nêutrons. Especificamente, 
os dados observacionais estão impondo vínculos as centenas de modelos de 
estrelas de nêutrons existentes na literatura por meio da deformabilidade de 
maré e do número de Love. O cálculo dessas grandezas estão impondo limites 
para as massas e os raios das estrelas de nêutrons, diminuindo assim as barras 
de erros dessas grandezas. Nesse projeto de pesquisa, iniciamos, a partir de 
uma revisão bibliográfica, estudos sobre os modelos físico-matemáticos 
utilizando conceitos de física nuclear, relatividade geral, relatividade restrita e 
mecânica estatística com foco no tema das estrelas de nêutrons. O modelo a ser 
desenvolvido será baseado na Hadrodinâmica Quântica I, que fornece uma 
equação de estado incorporando mésons escalar e vetorial que mediam a 
interação nucleon-nucleon dentro das estrelas de nêutrons. Essa equação de 
estado fornece as pressões e energias que são dados de entrada para a 
equação de Tolman-Oppenheimer-Volkoff (TOV) que é obtida a partir da 
relatividade geral e é responsável pelo equilíbrio hidrodinâmico da 
estrela.Modelos mais complexos envolvendo mais partículas são extensões da 
Hadrodinâmica Quântica I e poderão, também, ser matéria dos próximos 
estudos. 
 
Palavras-chave: Física nuclear, estrelas de nêutrons, HDQ-I, equação de TOV. 

TITLE: Nuclear Physics of Neutron Stars. 

Abstract 

    From the detection of the first gravitational wave GW170817 by the 
observatories LIGO and Virgo, produced by the collision of two neutron stars, 
new studies and theoretical models have been published to provide a better 
understanding of the life and death of neutron stars. Specifically, observational 
data are binding the hundreds of neutron star models in the literature through 
tidal deformability and the Love number. The calculation of these quantities is 
imposing limits on the masses and radius of neutron stars, thus decreasing the 
error bars of these quantities. In this research project, we started, from a 
bibliographical review, studies on the physical-mathematical models using 
concepts of nuclear physics, general relativity, restricted relativity and statistical 
mechanics focusing on the theme of neutron stars. The model to be developed 
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will be based on QHD-I, which provides an equation of state incorporating scalar 
and vector mesons that mediate nucleon-nucleon interaction within neutron stars. 
This equation of state provides the pressures and energies that are input to the 
Tolman-Oppenheimer-Volkoff (TOV) equation that is derived from general 
relativity and is responsible for the hadrodynamic equilibrium of the star. More 
complex models involving more particles (rho-mesons, hyperons, quarks, …) are 
extensions of QHD-I and may also be the subject of the next studies of this 
research project. 
 
Keywords: Nuclear physics, neutron stars, quantum hadrodynamics I, TOV 

equation. 
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TÍTULO: Uma ampliação da avaliação da precipitação associada às Linhas de 

Instabilidade no Norte/Nordeste do Brasil de acordo com o gradiente inter-

hemisférico de temperatura da superfície do mar do Atlântico 

Resumo 

A região Amazônica destaca-se por grandes acumulados de precipitação em 
alguns períodos do ano, com alguns sistemas meteorológicos como as linhas de 
instabilidade (LI), atuando como moduladores destes acumulados de 
precipitação. Ademais, a precipitação pode ser influenciada pela Temperatura 
da Superfície do Mar dos oceanos tropicais, como o Atlântico tropical, sendo este 
representado pelo Gradiente Inter-Hemisférico de Anomalias da Temperatura da 
Superfície do Mar do Atlântico Tropical (GRADATL). O objetivo do estudo foi 
avaliar a variabilidade da precipitação associada às LI e a possível relação da 
ocorrência e da intensidade das LI com o GRADATL. Foram analisados seis 
anos com a atuação do GRADTATL em fase positiva e negativa sobre o leste da 
Amazônia. Os dados de satélites geoestacionários e os dados do satélite TRMM 
para cumprir com os objetivos. As LI foram identificadas a partir da 
excentricidade e da inclinação dos sistemas, sendo denominadas como 
Sistemas Lineares (SL). Assim, foi identificado que as precipitações média e 
máxima não apresentaram diferenças significativas para os dois cenários: 
GRADATL positivo e GRADATL negativo. A avaliação da distribuição da 
precipitação da relação entre a precipitação causada pelos SL e a precipitação 
causada por todos os sistemas, no ano de 2004 (GRADATL positivo), os SL se 
provocaram elevados índices pluviométricos. Por fim, há um indicativo de que o 
GRADATL não influencia de maneira significativa na precipitação gerada pelas 
LI. 
 
Palavras-chave: ISCCP-Tracking. TRMM. Sistemas convectivos. 

TITLE: An extension of the rainfall assessment associated with the North / 

Northeast Lines of Instability according to the inter-hemispheric surface 

temperature gradient of the Atlantic Sea 

Abstract 
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The Amazon faces every year a great amount of precipitation. Many 
meteorological systems are responsible for this behavior, as the Squall Lines. 
The sea surface temperature is also responsible for modulating the precipitation 
within the Amazon Basin. The main objective of this research was to evaluate the 
precipitation caused by the Squall Lines and its possible relation with the Inter 
Hemispheric Gradient of Sea Surface Temperature in Tropical Atlantic Ocean 
(GRADATL). We analyzed six years with the performance of GRADTATL in 
positive and negative phase on the eastern Amazon. We also used the ISCCP-
Tracking database with data from TRMM Satellite. Thus, it was identified that the 
mean and maximum precipitations did not present significant differences for both 
scenarios: GRADATL positive and GRADATL negative. The evaluation of the 
precipitation distribution of the relation between the precipitation caused by SL 
and the precipitation caused by all systems, in 2004 (positive GRADATL), the SL 
caused high rainfall. Finally, there is an indication that GRADATL does not 
significantly influence the precipitation generated by LI. 

 
 
Keywords: ISCCP-Tracking. TRMM. Convective systems. 
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO E CONSTRUÇÃO DE UM DESTILADOR 

SOLAR PARA TRATAMENTO DE LIXIVIADO DE ATERROS SANITÁRIOS 

Resumo 

 

O constante crescimento da população, aliado ao forte processo de 
industrialização e a facilidade de acesso a bens de consumo, resultam em um 
alta geração de resíduos sólidos. No Brasil, o aterro sanitário é o destino da 
maior parte dos resíduos sólidos gerados, e embora este seja considerado uma 
técnica segura de tratamento, produz através de reações químicas e biológicas, 
emissões de gases e efluentes líquidos, chamados de lixiviados. O tratamento 
do lixiviado vem sendo um grande desafio, visto que o lixiviado pode causar 
danos ambientais como a contaminação do solo, lençóis freáticos e rios. Devido 
ao seu caráter poluidor, o lixiviado necessita de tratamento específico de modo 
a minimizar as suas características. Este trabalho teve como finalidade 
desenvolver e construir um destilador solar para o tratamento de lixiviado. A 
configuração do destilador foi definida através de levantamentos bibliográficos 
de artigos encontrados nos principais portais de pesquisas. A partir das 
referências pesquisadas, foi possível definir as principais características do 
destilador, bem como os materiais e a sua geometria. No desenvolvimento do 
destilador foi possível analisar e corrigir características de modo a tornar o 
destilador mais eficiente e alinhado com os principais estudos. 

 
 
Palavras-chave: LIXIVIADO. EVAPORAÇÃO. DESTILAÇÃO. ENERGIA 

SOLAR. DESTILADOR SOLAR. 

TITLE: DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF A SOLAR DISTILLER FOR 

LEACHATE TREATMENT PRODUCED IN LANDFILLS 

Abstract 

 

The constant population growth coupled with the strong industrialization process 
and the ease of access to consumer goods, result in a high generation of solid 
waste. In Brazil, most of all solid waste generated daily are disposed in landfills. 
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Although this is considered a safe treatment technique, it demands the 
management of gas emissions and liquid the effluent- leachate - produced 
through chemical and biological reactions. The treatment of leachate has been a 
major challenge as this effluent can cause environmental damage such as soil, 
groundwater and rivers contamination. Due to its polluting character, leachate 
needs specific treatment in order to minimize its characteristics. Therefore, this 
work aimed to develop and build a solar distiller for the treatment of leachate. The 
geometry and materials used to build the distiller were defined based on literature 
review. In the development of the distiller it was possible to analyze and correct 
features in order to make the distiller more efficient and aligned with the main 
studies. 

 
 
Keywords: LEACHATE. EVAPORATION. DISTILLATION. SOLAR ENERGY. 

SOLAR DISTILLER. 
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TÍTULO: Reaproveitamento de resíduos para produção de tijolos do tipo solo-

cimento 

Resumo 

 

Uma das maiores consumidoras dos recursos naturais existentes no planeta é a 
indústria de construção civil. Do extrativismo mineral são geradas toneladas de 
resíduos para se utilizar apenas o produto beneficiado, gerando impactos 
ambientais. Os resíduos podem ser utilizados como subprodutos para diversas 
indústrias destacando-se a indústria da construção. Diversas pesquisas têm sido 
realizadas com a utilização de resíduos em materiais de construção, 
destacando-se a incorporação de resíduos em tijolos solo-cimento, esse tijolo é 
também chamado de tijolo ecológico por não ser necessário tratamento térmico 
para sinterização dos argilominerais. Esse trabalho científico consiste na 
aplicação conjunta dos resíduos do beneficiamento de scheelita e de britagem 
de rochas com o uso de manipueira em substituição à água para produção de 
tijolos resíduos-cimento que possuam propriedades físicas e químicas 
adequadas para uso pela sociedade. 

 
 
Palavras-chave: Resíduos da mineração, resíduos da agroindústria, tijolo 

ecológico 

TITLE: Reuse of waste for the production of soil-cement bricks 

Abstract 

 

One of the largest consumers of natural resources on the planet is the 
construction industry. From mineral extraction, tons of waste are generated to 
use only the benefited product, generating environmental impacts. Waste can be 
used as by-products for various industries, especially the construction industry. 
Several researches have been carried out with the use of residues in building 
materials, highlighting the incorporation of residues in soil-cement bricks, this 
brick is also called ecological brick because no thermal treatment is required for 
sintering of clay minerals. This scientific work consists in the joint application of 
scheelite beneficiation and rock crushing residues with the use of manipueira 
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instead of water to produce cement-waste bricks that have adequate physical 
and chemical properties for use by society. 

 
 
Keywords: Mining wastes, agro-industry wastes, ecological brick 
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TÍTULO: CO2 estocado na coluna de ar abaixo do sensor Eddy Covariance em 

ambiente de Caatinga 

Resumo 

 

O CO2 armazenado no dossel abaixo do sensor eddy covariance, não detectado 
por esse, é bastante sigificativo no cômputo do NEE em florestas úmidas e de 
grande porte, tal como a Amazônia. Em ecossitemas de regiões áridas e 
semiáridas, normamente constituidos de plantas de baixo porte, o efeito desse 
componente no cômputo do NEE ainda é um incógnita. Assim, a presente 
pesquisa teve como objetivo avaliar esse efeito durante as estações seca e 
chuvosa no Bioma Caatiga. Os dados foram coletados na Estação Ecológica do 
Seridó (ESEC-Seridó), próximo ao município de Serra Negra do Norte, no estado 
do Rio Grande do Norte, utilizando um método Eddy Covariance. Os resultados 
evidenciaram que a inclusão do Sc no cômputo do NEE não causou efeito 
significativo e que o mesmo pode ser desprezado, haja vista que os valores 
médios do NEE (sem o Sc) e do NEE (com o SC) durante a estação chuvosa 
foram de -2.397 e 2.403 µmol m-2 s-1, respectivamente. Durante a estação seca 
esses valores foram de -0,981 e 0,983 µmol m-2 s-1. 

 
 
Palavras-chave: Caatinga. Eddy Covariance. CO2. 

TITLE: CO2 stored in air column below Eddy Covariance sensor in Caatinga 

environment 

Abstract 

The CO2 stored in the canopy below the undetected eddy covariance sensor is 
very significant in the calculation of SEN in large and humid forests such as the 
Amazon. In ecosystems of arid and semi-arid regions, usually made up of small 
plants, the effect of this component on the calculation of SEN is still unknown. 
Thus, the present research aimed to evaluate this effect during the dry and rainy 
seasons in the Caatiga Biome. Data were collected at the Seridó Ecological 
Station (ESEC-Seridó), near the municipality of Serra Negra do Norte, in the state 
of Rio Grande do Norte, using an Eddy Covariance method. The results showed 
that the inclusion of Sc in the calculation of the NEE had no significant effect and 
that it can be neglected, considering that the average values of the NE (without 
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the Sc) and the NEE (with the SC) during the rainy season were of -2,397 and 
2,403 µmol m-2 s-1, respectively. During the dry season these values were -0,981 
and 0,983 µmol m-2 s-1. 
 
Keywords: Caatinga. Eddy Covariance. CO2. 
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TÍTULO: Síntese de Transportadores de Oxigênio á base de Manganês e Ferro 

para produção de energia com captura de CO2 visando aplicação no processo 

de Combustão por Looping Químico (CLC) 

Resumo 

 

Materiais á base de ferro e manganês tem sido utilizados como transportadores 
de oxigênio por diversos autores e os resultados obtidos tem sido bastante 
satisfatórios nos processos de combustão por recirculação química (CLC), tendo 
em vista que são materiais economicamente viáveis e não agressivos ao meio 
ambiente. Este trabalho tem como objetivo sintetizar novos transportadores de 
oxigênio para o processo CLC e caracterizá-los. Para isso foram usados nitratos 
de ferro e de manganês como sais precursores, tendo em vista que são de fácil 
acesso, economicamente viável e não agressivos ao meio ambiente. Os 
materiais sintetizados foram caracterizados pelas técnicas de DRX, MEV-FEG 
para análise da morfologia da estrutura obtida, Raman e TPR. 

 
 
Palavras-chave: Recirculação química. Ferro. Manganês. Transportador de 

oxigênio. CLC. 

TITLE: SYNTHESIS OF OXYGEN CARRIERS BASED ON MANGANESE AND 

IRON FOR ENERGY PRODUCTION WITH CO2 CAPTURE LOOKING FOR 

APPLICATION IN THE CHEMICAL LOOPING COMBUSTION PROCESS (CLC) 

Abstract 

 

Iron and manganese based materials have been used as oxygen carriers by 
several authors and the results obtained have been quite satisfactory in the 
chemical recirculation combustion (CLC) processes, considering that they are 
economically viable and not harmful to the environment. This work aims to 
synthesize new oxygen carriers for the CLC process and characterize them. For 
this purpose, iron and manganese nitrates were used as precursor salts, since 
they are easily accessible, economically viable and non-aggressive to the 
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environment. The synthesized materials were characterized by XRD, SEM-FEG 
techniques to analyze the structure morphology obtained, Raman and TPR. 

 
 
Keywords: Chemical looping combustion. Iron. Manganese. Oxygen carrier. 

CLC. 
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TÍTULO: ESTUDO DA SINTERIZAÇÃO DE COMPACTOS DE PÓS 

COMPÓSITOS Al2O3-10%Fe PREPARADOS POR MOAGEM DE ALTA 

ENERGIA 

Resumo 

 
O compósito cerâmico de Al2O3-Fe vem sendo bastante estudado devido as 
suas boas propriedades. A fase cerâmica da alumina com sua alta dureza e 
resistência, aliada a fase metálica do ferro, possuidora de excelente 
trabalhabilidade, alta ductilidade e elevada tenacidade à fratura, o torna um forte 
candidato a substituir materiais convencionais como WC-Co. Desse modo, o 
presente trabalho investiga o efeito da moagem de alta energia na dispersão das 
fases Al2O3 e Fe, bem como a influência das condições de sinterização nas 
características microestruturais e na densidade dos compósitos Al2O3-Fe. Para 
isso, pós de Al2O3 e Fe na proporção de 10% em massa de Fe foram moídos. 
Os pós foram moídos por 30 horas, e amostras de pós coletadas em 5 e 30 
horas. A razão empregada da massa pó para bolas foi de 1:4. Ao longo do 
trabalho serão apresentadas imagens de MEV para observação da forma e 
distribuição de tamanho de partícula dos pós moídos bem como observar a 
microestrutura dos corpos sinterizados a SPS. Medidas de densidade serão 
efetuadas pelo método geométrico (massa/volume) nos sinterizados. Além de 
Medidas de microdureza Vickers foram efetuados nos corpos sinterizados, nas 
quais variaram de 900 a 1600 HV. 

  

 
 
Palavras-chave: Al2O3, Fe, Compósito, Metalurgia do Pó, SPS. 

TITLE: Study of sintering of the compacts of composite powders Al2O3-10%Fe 

made by high energy milling 

Abstract 

 
The ceramic composite Al2O3-Fe has been well studied due to its good 
properties. The alumina’s ceramic phase with its high hardness and strength, 
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allied with the iron’s metallic phase, which it presents excellent workability, high 
ductility and high fracture toughness, make it a strong candidate to replace 
conventional materials such as WC-Co. Therefore, the present work investigates 
the effect of high energy milling on the dispersion of Al2O3 and Fe phases, as 
well as the influence of the sintering conditions on the microstructural 
characteristics and the density of Al2O3-Fe composites. To achieve this goal, 
powders of Al2O3 and Fe in the proportion of 10% by mass of Fe were milled in 
the planetary mill Pulverisatte 7 of high energy. The powders were milled for 50 
hours and powders’s samples collected at 5 and 30 and 50 hours. The ratio of 
powder-ball was 1: 4. Throughout the work will be presented images of MEV to 
observe the shape and distribution of particle size of the milled powders as well 
as to observe the microstructure of the sintered bodies. Density measurements 
will be made by the geometric method (mass / volume) in sintered via SPS. In 
addition to measurements of Vickers microhardness were performed on the 
sintered bodies, in which ranged 900 to 1600 HV.  

  

 
 
Keywords: Al2O3, Fe, composite, powder metallurgy, SPS 
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TÍTULO: Estudo da Síntese e escalonamento de sílicas mesoporosas com 

diferentes morfologias para a composição do Banco de Materiais do Labpemol 

Resumo 

 

As sílicas mesoporosas tem atraído muita atenção desde a sua descoberta e isto 
é devido às sua elevada, área superficial seu tamanho de poro homogêneo 
funcionalização fácil [1], essas propriedades fazem com que esse tipo de 
material tenha potencial de aplicação em diversas áreas de pesquisa. Todas 
essas propriedades podem ser variadas por meio de seus modelos e parâmetros 
de síntese [1]. Estruturas de sílica mesoporosa possuem importância crescente 
como suporte para enzimas e catalisadores organometálicos moleculares [2]. 
Por exemplo, esferas de tamanho micrométrico são bastantes interessantes em 
processos de separação [3]. O objetivo desse trabalho é sintetizar catalisadores 
mesoporosos, SBA-15 e KI-6, com diferentes morfologias para o banco de 
catalise do LABPEMOL. Onde foram feitas sínteses com diferentes padrões de 
temperatura e agitação. Os resultados foram obtidos por meio de Difração de 
Raios-X (DRX), Adsorção e Dessorção de N2 e Microscopia Eletrônica de 
Varredura (MEV). 

 
 
Palavras-chave: Morfologia; Mesoporoso, SBA-15; KIT-6. 

TITLE: Synthesis and scaling study of mesoporous silicas with different 

morphologies for the composition of Labpemol Material Bank 

Abstract 

 

Mesoporous silicas have attracted a lot of attention since their discovery and this 
is because of their high surface area and their easy functionalization 
homogeneous pore size [1], these properties make this type of material have 
potential for application in various research areas. All these properties can be 
varied through their models and synthesis parameters [1]. Mesoporous silica 
structures are of increasing importance as a support for enzymes and molecular 
organometallic catalysts [2]. For example, micrometer sized beads are quite 
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interesting in separation processes [3]. The objective of this work is to synthesize 
mesoporous catalysts, SBA-15 and KI-6, with different morphologies for the 
LABPEMOL catalysis bank. Where syntheses were made with different 
temperature and agitation patterns. Results were obtained by X-ray Diffraction 
(XRD), N2 Adsorption and Desorption and Scanning Electron Microscopy (SEM). 

 
 
Keywords: Morphology; Mesoporous; SBA-15; KIT-6. 
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TÍTULO: Obtenção de Filossilicatos miméticos ao talco natural aplicados à 

adsorção de corantes têxteis: otimização via planejamento fatorial 

Resumo 

Um material híbrido funcionalizado por grupos amino foi sintetizado a partir de 
uma rota sol-gel, utilizando exclusivamente um percursor de silício contendo tais 
grupos funcionais. O material obtido foi um filossilicato de níquel (FSN) mimético 
à estrutura encontrada na natureza, o material possui disposição em folhas 
formadas por tetraedros de silício e octaedros de níquel num arranjo de 2:1, 
característico dos silicatos do tipo talco. Já é relatado na literatura a utilização de 
materiais inorgânicos lamelares para o processo de adsorção, inclusive no uso 
desses tipos de sólidos para remediação de efluentes industriais contaminados. 
O material foi utilizado em experimentos de adsorção de um corante aniônico 
reativo Remazol Blue RGB em solução aquosa. O material mostrou ter uma boa 
afinidade química com a espécie contaminante, mesmo em temperatura 
ambiente e sem alteração no pH. A confirmação do processo adsortivo foi 
comprovado pelos espectros de UV-Vis resultados da análise das soluções após 
o experimento. Foi utilizado o planejamento fatorial como ferramenta estatística 
para refinar os parâmetros do processo de adsorção a fim de obter critérios 
ótimos para método. Os fatores escolhidos para estudo foram o tempo de 
agitação do adsorvente na solução e o repouso desse mesmo sistema, assim 
obtendo um planejamento fatorial 2^2. Os resultados do planejamento fatorial 
ainda podem ser utilizados para definir novas condições de estudo do processo 
adsortivo nesse material híbrido. 
 
Palavras-chave: Adsorção, Filossilicato, Sintético, Remediação, Corante 

TITLE: Obtaining of phyllosilicates mimetic to natural talc applied to textile 

dyestuff adsorption: optimized by factorial design of experiments. 

Abstract 

A study of industrial wastewater treatment technique has been briefly 
investigated, for reactive dye removal, in a Physico-chemical process. These 
experimental studies have indicated that a functionalized synthetic nickel 
phyllosilicate, mimetic to natural talc has the potential to act as an adsorbent for 
the removal of Remazol Blue RBG, an anionic reactive dyestuff from an aqueous 
solution. The processes were optimized by factorial design planning using 
variables of easy industrial control as stirring time and resting time. The 
experimental data show consistency in the synthesis methodology and indicates 
a higher adsorption capacity for greater interaction time. 
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Keywords: Adsorption, Phyllosilicate, Synthetic, Remediation, Dyestuff. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1425 

 

CÓDIGO: ET0409 

AUTOR: JANIELE ALVES EUGÊNIO RIBEIRO 

CO-AUTOR: KELVIN GAMA GUIMARÃES 

ORIENTADOR: HUMBERTO NEVES MAIA DE OLIVEIRA 

 

 

TÍTULO: Transesterificação Supercrítica do óleo de canola com etanol em reator 

contínuo 

Resumo 

Resumo: O aumento do aquecimento global e de diversos problemas ambientais 
mobiliza a procura por fontes de energias renováveis. O biodiesel aparece como 
alternativa sustentável para redução do uso de combustíveis fósseis. A 
transesterificação supercrítica é uma rota de produção do biodiesel em que óleo 
e álcool reagem em condições acima do ponto crítico de temperatura e pressão 
do solvente. As matérias-primas utilizadas foram o óleo de canola, que foi 
caracterizado com base em testes de índice de acidez, índice de ácidos graxos 
livres e teor de umidade e o álcool etílico. A reação foi realizada em um reator 
de fluxo contínuo de volume 15 mL. Os experimentos foram conduzidos em 
temperaturas de 270, 290 e 310 °C e em pressão constante de 100 bar. Os 
fatores razão molar e tempo de residência também foram analisados, 
respectivamente, nas faixas 1:30, 1:40 e 15, 30 minutos. O óleo de canola 
utilizado apresentou 1,02 mg KOH/g de índice de acidez, 3,46% de ácidos graxos 
livres e 0,006% de umidade. A análise do rendimento da reação foi realizada por 
cromatografia gasosa obtendo como melhor resultado de ésteres etílicos na 
condição de temperatura 310 °C, razão molar de 1:40 e tempo de residência de 
30 minutos. A partir desse resultado foram realizados novos experimentos 
expandindo a faixa de temperatura, buscando o ponto ótimo do processo. 
 
Palavras-chave: óleo de canola, transesterificação supercrítica, álcool etílico 

TITLE: Supercritical transesterification of canola oil with ethanol in continuos 

reactor 

Abstract 

Increasing global warming and various environmental problems mobilize demand 
for renewable energy sources. Biodiesel appears as a sustainable alternative for 
reducing the use of fossil fuels. Supercritical transesterification is a biodiesel 
production route where oil and alcohol react under conditions above the critical 
temperature and solvent pressure point. The raw materials used were canola oil, 
which was characterized based on acidity, free fatty acid index and humidity and 
ethyl alcohol. The reaction was performed in a 15 mL volume continuous flow 
reactor. The experiments were conducted at temperatures of 270, 290 and 310 ° 
C and constant pressure of 100 bar. The molar ratio and residence time factors 
were also analyzed, respectively, in the ranges 1:30, 1:40 and 15, 30 minutes. 
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The canola oil used had 1.02 mg KOH / g acidity index, 3.46% free fatty acids 
and 0.006% humidity. Reaction yield analysis was performed by gas 
chromatography obtaining as best result of ethyl esters at temperature 310 ° C, 
1:40 molar ratio and residence time of 30 minutes. From this result new 
experiments were carried out expanding the temperature range, seeking the 
optimal point of the process. 
 
Keywords: canola oil, supercritical transesterification, ethyl alcohol 
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TÍTULO: Localização de clones no reticulado de Post 

Resumo 

A partir de uma perspectiva algébrica-universal, a Lógica Clássica pode ser 
definida como a lógica induzida pelo clone completo sobre o conjunto {0,1}. 
Qualquer outra lógica bivalorada pode ser vista, então, como uma sublógica ou 
fragmento da Lógica Clássica. Em 1941, Emil Post estudou o reticulado de todos 
os clones bivalorados, ordenados por inclusão [3]. Esse reticulado -- enumerável 
apesar de constituído por membros gerados por bases finitas -- constitui uma 
fonte valiosa de informação sobre os relacionamentos entre as sublógicas da 
Lógica Clássica. Em [4], Wolfgang Rautenberg explorou a classificação de Post 
para provar que toda lógica bivalorada é fortemente finitamente axiomatizável, 
por meio de uma estratégia que esconde um procedimento efetivo para produzir 
um Cálculo de Hilbert para qualquer fragmento da Lógica Clássica. Por uma 
aplicação do Teorema do Ponto Fixo de Kleene, dado um conjunto finito de 
operações básicas, qualquer conjunto finito de funções booleanas pode ser 
fechado sob projeções e composições múltiplas finitárias envolvendo as 
operações do conjunto base em tempo finito, de modo bottom-up. Depois, por 
uma análise top-down do reticulado, a posição do clone gerado pode ser 
determinada. Neste trabalho, implementou-se um algoritmo para determinar se 
dois conjuntos de funções geram o mesmo clone. O sistema resultante foi 
distribuído como um serviço RESTful e como uma aplicação web, para ser 
livremente utilizado pela comunidade. 
 
Palavras-chave: clones, reticulado de post, axiomatização 

TITLE: Locating clones in Post's Lattice 

Abstract 

From a universal-algebraic consequence-theoretic perspective, classical logic 
can be defined as the logic induced by the complete clone over {0,1}. Up to 
isomorphism, any other 2-valued logic may then be seen as a fragment of 
classical logic. In 1941, Emil Post studied the lattice of all the 2-valued clones, 
ordered under inclusion [3]. This lattice ---countably infinite yet constituted of 
finitely generated members--- has constituted ever since an invaluable source of 
information and insights about the relationships among the sublogics of classical 
logic. In [4], Wolfgang Rautenberg explored Post's classification in proving that 
every 2-valued logic is strongly finitely axiomatizable; it is worth noting that this 
proof carries along an effective procedure for producing a Hilbert calculus to any 
fragment of classical logic. By an application of Kleene's Fixed-Point Theorem, 
any finite set of boolean functions may be closed under projection and finitary 
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multiple composition in finite time, in a bottom-up fashion; as the thereby 
produced boolean clone must live in the corresponding lattice, by a clever top-
down analysis of the latter one may then find its precise location. In this work, an 
algorithm to determine if two sets of functions generate the same clone was 
implemented. The resulting system was distributed as a RESTful web service 
and as a web application, to be freely used by the community. 
 
Keywords: clones, post lattice, axiomatization 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1429 

 

CÓDIGO: ET0424 

AUTOR: TAYNÁ MARTINS RAMOS 

ORIENTADOR: KALINE MELO DE SOUTO VIANA 

 

 

TÍTULO: Bionanocompósitos de Polihidroxibutirato (PHB) impregnados com 

Hidroxiapatita (HAp) 

Resumo 

Visando a aplicação de biomateriais em enxertos ósseos, foi selecionado o 
polihidroxibutirato (PHB), já que apresenta propriedades mecânicas mais 
parecidas com as do tecido ósseo, em comparação aos metais, e a hidroxiapatita 
(HAp), uma vez que possui características como osteocondução, osteoindução, 
osteointegração e osteogênese além de composição química similar ao osso, 
favorecendo seu uso neste contexto. Desta forma, este trabalho apresenta a 
obtenção de biofilmes de PHB impregnados com HAp, utilizando o método de 
inversão de fases através da técnica de evaporação do solvente. Os biofilmes 
foram caracterizados por DRX, FTIR e MEV. Pelo DRX, notou-se uma diminuição 
da cristalinidade do material, pelo FTIR, constatou-se que as ligações químicas 
foram mantidas e pelo MEV, observou-se a presença de poros após a adição da 
HAp. Baseado nos resultados, pôde-se inferir que houve a integração da HAp no 
biofilme e é necessário mais estudos para compreender o comportamento no 
material in vivo. 
 
Palavras-chave: PHB, HAp, biomateriais, enxertos ósseos, biofilmes. 

TITLE: Bionanocomposites of Polyhydroxybutyrate (PHB) impregnated with 

Hydroxyapatite (HAp) 

Abstract 

Aiming to the application of biomaterials in bone grafts, polyhydroxybutyrate 
(PHB) was selected, since it presents mechanical properties more similar to those 
of bone tissue, compared to metals, and hydroxyapatite (HAp), since it has 
characteristics such as osteoconduction, osteoinduction, osteointegration and 
osteogenesis, besides the chemical composition similar to bone, favoring its use 
in this context. Thus, this work presents the preparation of PHB biofilms 
impregnated with HAp, using the phase inversion method through the technique 
of solvent evaporation. Biofilms were characterized by XRD, FTIR and SEM. By 
XRD, a decrease of the crystallinity of the material was observed, by the FTIR, it 
was verified that the chemical bonds were maintained and by SEM, the presence 
of pores after the addition of HAp was observed. Based on the results, it could be 
inferred that HAp was integrated into the biofilm and further studies are needed 
to understand the behavior in the material in vivo. 
 
Keywords: PHB, HAp, biomaterials, bone grafts, biofilms. 
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TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO OBJETIVA DA LOCALIZAÇÃO DO EIXO DA ZONA 

DE CONVERGÊNCIA INTERTROPICAL NO ATLÂNTICO TROPICAL. 

Resumo 

O objetivo do projeto é localizar o eixo convectivo central da ZCIT sobre o oceano 
atlantico tropical atraves de programa de computador. 
Foi utilizado para isso dados diarios de radiação de onda longa emergente, a 
identificação servirá para tratar sobre a precipitação no litoral norte da america 
do sul, especialmente para a região do nordeste brasileiro. 

  

 
 
Palavras-chave: identificação,zona de convergência intertropical,ZCIT 

TITLE: OBJECTIVE IDENTIFICATION OF AXIS LOCATION OF THE 

INTERROPICAL CONVERGENCE ZONE IN THE TROPICAL ATLANTIC. 

Abstract 

 

The aim of the project is to locate the central convective axis of the ZCIT over the 
tropical atlantic ocean through computer program. It was used for this daily data 
of emerging long wave radiation, the identification will serve to treat the 
precipitation on the north coast of south america, especially for the northeast 
region of Brazil. 

 
 
Keywords: identification, intertropical convergence zone, ZCIT 
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TÍTULO: Implementação de algoritmo visual de mapeamento e localização 

simultâneos com marcadores artificiais 

Resumo 

A adoção recente de ROS(Robot Operating System) como um software para a 
área de robótica tem contribuído com soluções para vários problemas na área. 
Um desses problemas é o de Mapeamento e Localização Simultânea(SLAM), 
em que tem que se computar a pose do robô e o mapa do ambiente ao mesmo 
tempo. Existem várias soluções compatíveis com ROS e sensores RGB-D de 
baixo custo, trazendo a pergunta de qual solução SLAM usar em diferentes 
cenários. Pensando nisso, esse trabalho traz análises experimentais de dois 
algoritmos SLAM compatíveis com ROS, Gmapping e RTAB-Map avaliando a 
qualidade do mapa, precisão ao calcular pose, e uso desse mapa para 
navegação. Nossa análise tem como alvos robôs planares de baixo custo em 
ambientes internos, os experimentos foram feitos em simuladores, datasets, e 
no usando um Turtlebot no nosso laboratório e arredores. 
 
Palavras-chave: SLAM; Visão Computacional; Robótica; Baixo Custo; Análise 

Experimental 

TITLE: Mapping and Navigation for Low Cost Indoor Robots under ROS: An 

Experimental Analysis 

Abstract 

Abstract: Since it was proposed, the Robot Operating System (ROS) has fostered 
solutions for various problems in robotics in the form of ROS packages. One of 
these problems is Simultaneous Localization and Mapping (SLAM), a problem 
solved by computing the robot pose and a map of its environment of operation at 
the same time. The increasingly availability of ROS compatible low cost robots 
with RGB-D sensors often bring the question of which SLAM package should be 
used given the application requirements. When the SLAM subsystem must 
deliver estimates for robot navigation, as is the case of applications involving 
autonomous navigation, this question is even more relevant. This work introduces 
an experimental analysis of GMapping and RTAB-Map, two ROS compatible 
SLAM packages, regarding their SLAM accuracy, quality of produced maps and 
use of produced maps in navigation tasks. Our analysis aims low cost ground 
robots equipped with 1RGB-D sensors for indoor environments and is supported 
by experiments conducted on datasets from simulation, benchmarks and from 
the Turtlebot robot of our laboratory. 
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Keywords: ROS; SLAM; Experimental Analysis; Low cost; RGB-D; Turtlebot 
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TÍTULO: Influência do campo eletromagnético de frequência extremamente 

baixa sobre micro-organismos 

Resumo 

O uso de campo magnético dinâmico tem surgido como uma nova alternativa no 
combate à bactérias resistentes à antibióticos. O seu mecanismo de ação é 
físico, diferentemente dos mecanismos químicos farmacológicos dos 
antibióticos. Nesse contexto, temos o objetivo de demonstrar in vitro a influência 
do campo eletromagnético de frequência extremamente baixa (CEM-FEB), 400 
mT, sobre o crescimento das bactérias Staphylococcus aureus e Escherichia 
coli, em diferentes tempos de exposição e frequência, como também, a 
possibilidade do seu uso como uma nova terapia antimicrobiana, contribuindo 
com futuros estudos realizados nessa área. Para o experimento, foram definidos 
pontos entre as frequências de 10,5 e 35,5Hz para serem testados. Triplicatas 
das suspensões diluídas, foram distribuídas em tubos cônicos de 200µL, sendo 
três de cada cepa com as amostras tratadas, submetidas ao campo 
eletromagnético e três para controle negativo deixadas à temperatura ambiente. 
Para verificar o crescimento bacteriano, foi realizado a leitura da densidade 
óptica (DO) em um espectrofotômetro de microplacas, onde foram retirados 20µL 
de cada amostra, tanto as tratadas quanto os controles, e pipetadas em seus 
poços correspondentes na microplaca de fundo chato. O CEEBI utilizado, 
demonstrou resultados positivos, conseguindo inibir o crescimento bacteriano 
quando aplicado por 2h em uma frequência de 10,5Hz na cepa de S. aureus, 
contudo, para a cepa de E. coli, não foram obtidos resultados significativos. 
 
Palavras-chave: Campo eletromagnético, Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus 

TITLE: Influence of extremely low frequency electromagnetic field on 

microorganisms 

Abstract 

The use of dynamic magnetic field has emerged as a new alternative in the fight 
against antibiotic resistant bacteria. Their mechanism of action is physical, unlike 
the pharmacological chemical mechanisms of antibiotics. In this context, we aim 
to demonstrate in vitro the influence of the extremely low frequency 
electromagnetic field (ELF-EMF), 400 mT, on the growth of Staphylococcus 
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aureus and Escherichia coli bacteria at different exposure times and frequency, 
as well as the possibility its use as a new antimicrobial therapy, contributing to 
future studies in this area. For the experiment, points were defined between the 
frequencies of 10.5 and 35.5Hz to be tested. Triplicates of the diluted 
suspensions were distributed in 200µL conical tubes, three of each strain with the 
treated samples submitted to the electromagnetic field and three for negative 
control left at room temperature. To verify bacterial growth, the optical density 
(OD) was read on a microplate spectrophotometer, where 20µL of each sample, 
both treated and control, were taken and pipetted into their corresponding wells 
in the flat-bottom microplate. The CEEBI used showed positive results, being able 
to inhibit bacterial growth when applied for 2h at a frequency of 10.5Hz in the S. 
aureus strain. However, for E. coli strain, no significant results were obtained. 
 
Keywords: Electromagnetic field, Escherichia coli, Staphylococcus aureus 
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TÍTULO: Simulação do balanço de água superficial na bacia do Rio Piancó-

Piranhas-Açu 

Resumo 

 

Simulações dos fluxos hidrológicos quantificam a resposta hidrológica dos 
efeitos da variabilidade climática e mudanças no clima e no uso da terra. Tais 
estudos auxiliam a implementação de ações mitigatórias que atenuam às cheias 
e as secas. Contudo, ainda são escassos trabalhos nesta linha na bacia do Rio 
Piancó-Piranhas-Açu, que ainda enfrenta uma seca hidrometeorológica desde o 
ano de 2012, e causou danos na segurança hídrica, gerando dissenso no uso da 
água entre os estados fronteiriços da bacia, Rio Grande do Norte e Paraíba. O 
objetivo desse trabalho foi implementar o modelo hidrológico Soil Moisture 
Accounting Procedure (SMAP) que simula o regime hidrológico em bacias 
hidrográficas. Na implementação do SMAP para bacia do Rio Piancó, o seu 
código foi adaptado para a linguagem de programação R, onde foi realizada uma 
simulação hidrológica de 34 anos (1980-2013), forçada com uma base de dados 
meteorológicos regularmente espaçados em 25 x 25 km sobre a bacia. Os 
resultados obtidos indicam que o SMAP simula adequadamente o ciclo anual da 
vazão e os eventos de cheia e seca na bacia com leve destreza, apresentando 
um e iguais a 0,31 e 0,22, respectivamente. De toda forma, o modelo apresentou 
um coeficiente de determinação () igual 0,45 e superestimou a vazão em ~16%. 
Considerando que estes são resultados preliminares, a vazão simulada pelo o 
SMAP foi satisfatória, e a sua destreza será melhorada após a realização dos 
processos de calibração e validação da vazão. 

 
 
Palavras-chave: Bacia do Rio Piancó, Modelagem hidrológica. SMAP model. 

TITLE: Simulation of the superficial water budget in the Piancó-Piranhas-Açu 

River basin 

Abstract 

Simulations of hydrological flows quantify the hydrological response of the effects 
of climate variability and changes in climate and land use. Such studies help the 
implementation of mitigation actions that attenuate floods and droughts. 
However, there are still scarce works in the Piancó-Piranhas-Açu river basin, 
which still is facing a hydrometeorological drought since the year 2012, and has 
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caused damage to water safety, generating dissension in the use of waters 
among the border states of the basin, Rio Grande do Norte and Paraíba. The 
objective of this work was to implement the Soil Moisture Accounting Procedure 
(SMAP) hydrological model that simulates the hydrological regime in river basins. 
In the implementation of SMAP for the Piancó River basin, its code was adapted 
to the R programming language, where a 34 years (1980-2013) hydrological 
simulation was performed, forced with a regularly spaced meteorological 
database at 25 x 25 km over the watershed. The results indicate that SMAP 
adequately simulates the annual streamflow cycle and the flood and dry events 
in the watershed with slight performance, presenting an NSE and mNSE equal to 
0.31 and 0.22, respectively. The model presented a coefficient of determination 
(R²) of the 0.45 and overestimated the streamflow rate in ~ 16%. Considering that 
these are preliminary results, the streamflow simulated by the SMAP was 
satisfactory, and its performance will be improved after the completion of the 
calibration and valida 
 
Keywords: Piancó-Piranhas-Açu River basin, Hydrological modeling, SMAP 

model. 
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TÍTULO: Estudo do Perigo Sísmico para o Projeto de Estruturas no Brasil 

Resumo 

O Brasil é um país de tamanho continental que, por se encontrar centralizado e 
longe dos limites de placas tectônicas, apresenta uma posição geológica 
privilegiada quando se aborda fenômenos sísmicos, gerando uma ideia aparente 
de estabilidade. Sismos de magnitudes moderadas são uma realidade em 
algumas regiões mais ativas sismicamente no país, tornando-se necessário o 
estudo técnico do potencial real de danos que essas áreas apresentam para a 
sociedade. A Análise Probabilística do Perigo Sísmico (em inglês, PSHA), 
apresenta-se como uma ferramenta útil nesse contexto, mostrando a aceleração 
esperada do solo dada uma determinada probabilidade de excedência dos 
sismos. A norma brasileira NBR 15421:2006 apresenta um mapa de aceleração 
sísmica para o nosso território que foi baseado em um estudo mundial realizado 
na década de 90. Contudo, estudos recentes comprovam a necessidade de 
readequação da norma para uma realidade mais próxima ao que se observa em 
algumas regiões mais sismicamente ativas do país. Diante disso, esse trabalho 
surge no contexto da necessidade de reavaliação da norma, propondo um 
estudo de revisão da distribuição sísmica do país e uma análise da metodologia 
PSHA para a geração de um mapa de perigo sísmico, através do software R-
CRISIS. Como aplicação final da pesquisa, obteve-se um mapa de aceleração 
sísmica específico para o estado do RN, o que não se encontra em outras 
referências técnicas. 
 
Palavras-chave: Sismo, Terremoto, Perigo sísmico, PSHA, R-CRISIS. 

TITLE: Seismic Hazard Analysis for Brazilian Structures Project 

Abstract 

Brazil is a continental country which, due to its centralized location at tectonic 
plate, presents a privileged geological position when addressing seismic 
phenomena, generating an apparent idea of stability. Moderate magnitude 
earthquakes are a reality in some seismically active regions, making necessary 
to study the real potential of damage that these areas represent. The Probabilistic 
Seismic Hazard Analysis (PSHA) is a powerful tool in this context, showing the 
expected acceleration of soil given a certain probability of earthquake 
exceedance. Brazilian code NBR 15421:2006 presents a seismic acceleration 
map for our territory that was based on a worldwide study carried out in the 1990s. 
However, recent studies show the need to readjust the code to a reality closer to 
what is observed in some active regions. Given this, this work stands up in the 
context of the need for a revaluation of the code, proposing a review of the 
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seismic distribution in the country and an analysis of the PSHA methodology for 
the generation of a seismic hazard map, estimated by using the software R-
CRISIS. As a final application, we obtained a seismic acceleration map specific 
for the state of Rio Grande do Norte, which is not found in any other technical 
references. 
 
Keywords: Earthquake, Seismic Hazard, PSHA, R-CRISIS. 
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TÍTULO: Viabilidade financeira do uso da água de chuva em lavanderia 

hospitalar no semi-árido potiguar: Estudo de caso 

Resumo 

Os sistemas de aproveitamento da água de chuva (SAAC) têm se tornado uma 
alternativa interessante sobretudo em regiões com irregularidade na distribuição 
da chuva. A lavanderia hospitalar concentra a maior parte do consumo de água 
na unidade, e o uso da água de chuva aumenta consideravelmente a eficiência 
de lavagem. Além disso, a alta demanda da lavanderia sobrecarrega o 
abastecimento de água da rede, sobretudo em regiões com baixa disponibilidade 
hídrica. Neste cenário, este trabalho tem o objetivo de avaliar a viabilidade 
financeira de um sistema de aproveitamento de água de chuva (SAAC) visando 
abastecer lavanderias hospitalares nas cidades de Natal e Caicó. A metodologia 
usada consiste na modelagem do comportamento do SAAC em função da chuva 
(47 anos), da demanda hídrica e da área do telhado. Os resultados obtidos com 
as simulações permitiram definir diferentes cenários envolvendo o volume da 
cisterna, demanda hídrica e a viabilidade financeira do SAAC, onde foram 
usados o valor presente líquido e a relação custo-benefício. 
 
Palavras-chave: aproveitamento de água de chuva, SAAC, lavanderia hospitalar, 

cisterna 

TITLE: Financial viability of rainwater use in hospital laundry in semi-arid potiguar: 

case study 

Abstract 

 

Rainwater Harvesting (RWH) Systems have become an interesting alternative 
especially in regions with irregular rainfall distribution. The hospital laundry 
concentrates most of the unit's water consumption, and the use of rainwater 
considerably increases the washing efficiency. In addition, the high demand for 
laundry overloads the water supply of the network, especially in regions with low 
water availability. In this scenario, this project aims to evaluate the financial 
viability of a rainwater harvesting system to supply hospital laundries in the cities 
of Natal and Caicó. The methodology used is the modeling of RWH behavior as 
a function of rainfall (47 years), water demand and roof area. The results obtained 
with the simulations allowed to define different scenarios involving the tank 
volume, water demand and the financial viability of RWH, where the net present 
value and the cost-benefit ratio were used. 
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Keywords: rainwater harvesting, RWH, hospital laundry, cistern 
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TÍTULO: Impacto da seca nas vazões regularizadas em reservatórios do 

semiárido nordestino 

Resumo 

A região semiárida do Nordeste Brasileiro é susceptível a ocorrência de eventos 
extremos com episódios recorrentes de secas meteorológica. O presente 
trabalhou analisou o efeito da ocorrência de um evento de seca prolongada sobre 
as vazões regularizadas com 90% de garantia para três reservatórios. Foi usado 
o modelo Chuva-Vazão Soil Moisture Accounting Procedure (SMAP) para 
simular as vazões afluentes, e as vazões regularizadas foram estimadas por 
balanço hídrico, desenvolvido em linguagem de programação Fortran. Foram 
simulados dois períodos: (i) antes do período de seca prolongada, ou seja, de 
janeiro/1963 a dezembro/2011; e (ii) considerando os 6 anos de seca, ou seja, 
de janeiro/1963 a dezembro/2017. Os resultados apontaram que eventos 
extremos podem reduzir as vazões regularizadas dos reservatórios em uma 
média de 24,5% do valor de vazão regularizada. 
 
Palavras-chave: vazões regularizadas. SMAP. eventos extremos. 

TITLE: Impacts of dry in regular flows in reservations of Northeast semiarid 

Abstract 

The Brazilian Northeast semiarid often has extreme winds with cases of 
meteorological dry. The present works analyzed the effects of occurrence in the 
prolonged drought event about regular flows with 90% guarantee in three 
reservations. It was used a model rain-flow Soil Moisture Accounting Procedure 
(SMAP) for simulate affluent flow rate and regular flow rate, that were estimated 
by hydro balance in Fortran programming language. For this, it was simulated 
two periods: (I) before the prolonged drying period, from January 1963 to 
December 2011; and (II) considering 6 yeas of drought, from Janeiro 1963 to 
December 2017. The results showed that extreme events can reduce the regular 
flow rate of reservoirs on avarage 24,5% of the regularized flow rate. 
 
Keywords: Regular flows. SMAP. extreme events 
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TÍTULO: Concepção e Análise de desempenho de funcionalidades dos sistemas 

IEEE para o 5G-mMTC 

Resumo 

 

As massive Machine-Type Communications (mMTC) podem dar um sentido 
muito abrangente as redes de comunicação, pois a comunicação entre máquinas 
automatizará ainda mais tarefas, promovendo customização, eficiência e 
redução de custo na indústria. Este artigo apresenta uma visão geral do 
protocolo 802.11ah, discutindo sua condição como alternativa para o caso de 
uso mMTC do 5G. São apresentadas as principais características das camadas 
PHY e MAC, assim como suas correspondentes implementações no simulador 
de rede ns-3. Por fim, é feita uma demonstração do uso do ns-3 como ferramenta 
de prototipagem dos sistemas 802.11ah por meio do recurso de visualização 
ahVisualizer do ns-3. A despeito da sua curva de aprendizagem, o ns-3 
proporciona um arcabouço bem completo para concepção e teste de soluções 
para as redes 802.11 ah. 

 
 
Palavras-chave: 5g. Halow. 802.11ah. IOT. ns-3. 

TITLE: IEEE System Design and Performance Analysis for 5G-mMTC 

Abstract 

 

Massive Machine-Type Communications (mMTC) can give a very broad sense 
to communication networks because the communication between machines will 
automate even more tasks, promoting customization, efficiency and cost 
reduction in the industry. This paper gives an overview of the IEEE 802.11ah 
protocol discussing its condition as an alternative to the 5GMMTC use case. The 
main characteristics of the PHY and MAC layers are presented, as well as their 
corresponding implementations in the ns-3 network simulator. Finally, a 
demonstration of the use of ns-3 as a tool of prototyping of the systems 802.11ah 
is made through the display feature ahVisualizer of ns-3. Despite its learning 
curve, ns-3 provides a very complete framework for designing and testing 
solutions for 802.11ah networks. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1443 

 

 
 
Keywords: 5g. Halow. 802.11ah. IOT. ns-3. 
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TÍTULO: Desenvolvimento e Produção de Dispositivos Para Sistema de 

Automação 

Resumo 

O consumo excessivo de recursos, somado com o crescimento da população, 
além da necessidade de economia de verbas, gera a necessidade de soluções 
rápidas e eficientes. O presente artigo tem a proposta de apresentar soluções 
capazes de gerenciar melhor a maneira como se gasta os recursos, focando 
mais especificamente no consumo de energia elétrica. Atuando principalmente 
na produção de dispositivos que possuam comunicação com internet e deem a 
possibilidade de um controle a distância, esse trabalho vem relatar a produção 
de dois dispositivos, sendo um para controle de lâmpadas e outro para ar 
condicionado, além de apresentar melhorias para um dispositivo de controle de 
acesso já realizado em um trabalho anterior. Todos esses dispositivos foram 
testados em ambientes reais, onde o para controle de acesso foi instalado na 
porta da reprografia no prédio da Escola de Ciências e Tecnologia da UFRN, e 
nesse mesmo prédio, na sala 2, foram instalados os dispositivos para controle 
de lâmpadas e aparelhos de ar condicionado. 
 
Palavras-chave: Automação, Internet das Coisas , Consumo, Controle, 

Dispositivos. 

TITLE: Development and Production of Devices for Automation System 

Abstract 

 
Excessive resource consumption, coupled with population growth, in addition to 
the need to save money, generates the need for quick and efficient solutions. 
This paper proposes solutions that better manage the way resources are spent, 
focusing more specifically on electricity consumption. Acting mainly in the 
production of devices that have communication with internet and give the 
possibility of a remote control, this work reports the production of two devices, 
one for lamp control and one for air conditioning, besides presenting 
improvements for one device. of access control already done in a previous job. 
All of these devices were tested in real environments, where access control was 
installed at the reprography door in the UFRN School of Science and Technology 
building, and in that same building, in room 2, the devices for lamp control and 
air conditioners. 
 
Keywords: Automation, IoT, Consumption, Control, Devices. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO TEMPO DE SECAGEM NA DENSIFICAÇÃO DE 

MEMBRANAS DE POLIAMIDA 6 

Resumo 

   Membranas sintéticas vem ganhando grande interesse devido as suas 
aplicações em processos de separação. O método de inversão de fases, por 
proporcionar uma rota de baixo custo e grande versatilidade para a síntese de 
membranas, permitiu a produção em escala industrial das mesmas. A poliamida 
6, por possuir baixo custo e baixo peso, além de resistência ao desgaste e à 
abrasão, se caracteriza como uma opção para o emprego em técnicas de 
separação. Membranas de poliamida 6 foram sintetizadas a partir de variadas 
concentrações de polímero pelo método de inversão de fases e então 
caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV). Fora conduzido 
um ensaio de porosidade aparente com as amostras obtidas e foi aferido que 
quanto maior a concentração de polímero menos água é retida na membrana. 
Uma relação direta entre concentração de polímero e densidade da membrana 
foi observada. 
 
Palavras-chave: poliamida 6, inversão de fases, evaporação de solvente, 

membranas. 

TITLE: EVALUATION OF DRYING TIME IN THE DENSIFICATION OF 

POLYAMIDE 6 MEMBRANES : THE IMPACT OF POLYMER 

CONCENTRATION ON MORPHOLOGY OF SYNTHESIZED MEMBRANES 

FROM SOLVENT EVAPORATION 

Abstract 

   Synthetic membranes have gained great interest due to their applications in 
separation processes. The phase inversion method, by providing a low cost route 
and great versatility for the synthesis of membranes, allowed the industrial scale 
production of the same. Polyamide 6, because of its low cost and low weight, as 
well as wear and abrasion resistance, is characterized as an option for use in 
separation techniques. Polyamide 6 membranes were synthesized from various 
polymer concentrations by the phase inversion method then characterized by 
scanning electron microscopy (SEM). An apparent porosity test was conducted 
with the samples obtained and it was checked that the higher the polymer 
concentration the less water is retained in the membrane. A direct relation 
between polymer concentration and membrane density was observed. 
 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1446 

 

Keywords: polyamide 6, phase inversion, solvent evaporation, membranes. 
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TÍTULO: Análise do eutético ternário na liga Sn-3%Ag-0,7%Cu (SAC307) 

Resumo 

Nos últimos anos, ligas alternativas de solda sem chumbo foram pesquisadas 
para substituir as ligas pertencentes ao sistema Sn-Pb. Isto, devido à alta 
toxicidade do chumbo. Ligas de Sn-Ag-Cu são potenciais candidatas para 
substituição, mas estudos dos eutéticos ternários e suas relações com os 
parâmetros térmicos de solidificação ainda são escassos. Neste sentido, o 
presente trabalho tem como objetivo o estudo da influência da taxa de 
resfriamento (ṪE) e da velocidade de deslocamento da frente eutética (VE) na 
microestrutura da liga Sn-2%Ag-0,7%Cu (SAC207) solidificada direcionalmente 
em condições transitórias de fluxo de calor, especialmente no eutético ternário 
Sn+Cu6Sn5+Ag3Sn. A caracterização das regiões eutéticas foi realizada por 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) em conjunto com a técnica de 
Electron Backscatter Diffraction (EBSD) levando em consideração o tamanho, 
distribuição e morfologia das fases presentes no eutético ternário. Os resultados 
apontaram uma microestrutura composta por uma matriz dendrítica rica em Sn 
circundada por uma mistura eutética ternária constituída das fases β-Sn, Cu6Sn5 
e Ag3Sn, além de partículas intermetálicas primárias de Cu6Sn5 distribuídas de 
forma heterogênea. Segundo as imagens MEV-EBSD e leis de crescimento 
microestrutural, estruturas eutéticas mais refinadas foram obtidas para maiores 
valores de VE, com um expoente de -1/2 descrevendo a variação dos 
espaçamentos interfásicos (λCu6Sn5 e λAg3Sn). 
 
Palavras-chave: Ligas Sn-Ag-Cu, Solidificação, Microestrutura, EBSD. 

TITLE: ASSESSMENT OF THE TERNARY EUTECTIC IN THE Sn-2wt.%Ag-

0.7wt.%Cu ALLOY BY EBSD 

Abstract 

In the last years, many alternative lead-free solder alloys have been researched 
to replace alloys to the Sn-Pb system. This is due to the high toxicity of lead. Sn-
Ag-Cu alloys are candidate’s potential for this substitution, but studies discussing 
the characterization of ternary eutectics and their interrelations with thermal 
parameters of solidification are still scarce in the literature. In this context, the 
present investigation aims to study the influence of the cooling rate (ṪE) and the 
growth rate (VE) in the microstructure of the directionally solidified Sn-2wt.%Ag-
0.7wt.%Cu (SAC207) alloy under transient heat flow conditions, especially in the 
tertiary eutectic, Sn+Cu6Sn5+Ag3Sn. The characterization of the eutectic 
regions was performed by Scanning Electron Microscopy (SEM) together with the 
Electron Backscatter Diffraction (EBSD) technique taking into account the size, 
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distribution and morphology of the phases in the ternary eutectic. The results 
indicated a microstructure composed of a dendritic matrix Sn-rich surrounded by 
a ternary eutectic mixture constituted by β-Sn, Cu6Sn5 and Ag3Sn phases, 
besides primary intermetallic particles of Cu6Sn5 distributed heterogeneously. 
According to the MEV-EBSD images and the laws of microstructural growth, more 
refined eutectic structures were obtained for higher values of VE, with an 
exponent of -1/2 describing the variation of interphase spacings (λCu6Sn5 e 
λAg3Sn). 
 
Keywords: Sn-Ag-Cu alloys, Solidification, Microstructure, EBSD. 
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TÍTULO: Microscopia óptica x método extrativo do óleo da Chlamydomonas SP 

Resumo 

 

A busca por uma fonte de energia limpa e renovável é uma das maiores 
preocupações do século XXI, dentre essas, o biodiesel é uma das principais 
alternativas encontradas, pois seu uso pode reduzir a emissão de gases 
poluentes. Nos últimos anos, em função do aumento gradativo do percentual de 
biodiesel ao diesel, um dos principais desafios dessa tecnologia consiste na 
procura de espécies ricas em óleo e que não têm grande aplicação na indústria 
alimentícia, evitando assim competitividade com a mesma. 

 

Portanto, a procura por matérias-primas biodegradáveis e renováveis incentivam 
à pesquisa por diferentes matrizes, dentre elas, as microalgas. Essas 
apresentam vantagens em comparação as espécies vegetais superiores pois, de 
forma geral, apresentam uma grande concentração de ácidos graxos por área 
cultivada, atrativo que promete sua viabilidade, no futuro, desde que a tecnologia 
apropriada seja assegurada. 

 

Este trabalho visa avaliar os efeitos de diferentes tamanhos de partícula (0,300 
mm e 0,180 mm) e sistemas de rompimento celular (agitação magnética com 
refluxo e temperatura e Soxhlet) na extração citoplasmática da microalga 
Chlamydomonas sp. na presença do solvente n-hexano e/ou pré-tratamento 
ácido. Posteriormente, o material extraído e/ou residual foi quantificado e 
caracterizado por espectroscopia na região do Infravermelho e Microscopia 
Óptica. 

 
 
Palavras-chave: Microalga. Extração. Biodiesel. 

TITLE: Optical microscopy x Chlamydomonas SP oil extraction method 

Abstract 
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The search for a clean andrenewableenergysourceisoneofthe major 
concernsofthe 21st century, amongwhich biodiesel 
isoneofthemainalternativesfound, since its use canreducetheemissionofpolluting 
gases. In recentyears, duetothe gradual increase in thepercentageof biodiesel to 
diesel, oneofthemainchallengesofthistechnologyisthedemand for oil-
richspeciesthat does nothave a largescaleapplication in the food industry. 

 

Therefore, thedemand for 
biodegradableandrenewablerawmaterialsencouragesresearch, 
amongthemmicroalgae, in 
whichtheyhaveadvantagescomparedtothehigherplantspecies. 
Becausetheypresent a high concentrationoffattyacids per cultivatedarea, in the 
future, theviabilityofthisprocesswillbeassured. 

 

Thisworkaimsatevaluatetheeffectsofdifferentparticlesizes (0,300 mm and 0,180 
mm) and systems ofcellulardisruption 
(magneticstirringwithrefluxandtemperatureandSoxhlet) 
onthecytoplasmicextracionofmicroalgaeChlamydomonas sp. in 
thepresenceofsolvent n-hexaneand/oracidpre-treatment. Then, 
theextractedand/or residual material wasquantifiedandcharacterizedbyInfra-
redandOpticalMicroscopy. 

 
 
Keywords: Microalgae. Extraction. Biodiesel 
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TÍTULO: Efeito do Tempo de Moagem na Síntese de Carbeto de Nióbio 

Nanoestruturado a partir do Nb2O5 e Grafite 

Resumo 

Ultimamente pesquisas se voltaram para obtenção de carbetos com controle de 
tamanho de partículas. Pós ultrafinos são de grande interesse, pois produzem 
ligas de metal duro com alta estabilidade térmica, resistência ao impacto e 
reatividade superficial em catálise heterogênea. A diminuição da temperatura de 
síntese destes carbetos favorece a diminuição do tamanho de partículas. Com 
esta finalidade, tem sido desenvolvidas novas técnicas de síntese, utilizando-se 
precursores mais reativos e diversos processos de síntese entre ele tem-se 
destacado a carborredução a partir de reações gás-sólido. Diante disto, o 
objetivo deste trabalho foi obter e caracterizar o carbeto de nióbio utilizando a 
moagem de alta energia, em um moinho tipo de moinho vibratório SPEX 
(Mixer/Mill 8000) e um forno resistivo, onde foram feitas reduções da mistura de 
Nb2O5 com grafite, utilizado como fonte de carbono. As reações de redução do 
Nb2O5 foram realizadas em uma temperatura de 1100°C, com 2 horas de 
isoterma, utilizando-se um fluxo continuo de hidrogênio. As amostras reduzidas 
foram analisadas por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e difração de 
raio X (DRX). Diante das análises realizadas foi observado que os pos de partida 
forma refinados com o maior tempo de moagem e que a fase NbC foi formada, 
porém ainda apresenta as fases indesejáveis de Oxido de nióbio-NbO2 e Gafite-
C. Diante deste estudo, faz-se necessário a otimização do processo para se 
chegar a obtenção da fase NbC pura. 
 
Palavras-chave: Carbeto de Nióbio. Reação de Redução. Carbono. 

TITLE: Grinding Time Effect On Nano Niobium Carbide Structured From Nb2O5 

And Graphite 

Abstract 

Lately research has turned to obtaining carbides with particle size control. 
Ultrathin powders are of great interest as they produce carbide alloys with high 
thermal stability, impact resistance and surface reactivity in heterogeneous 
catalysis. The decrease in the synthesis temperature of these carbides favors the 
reduction of particle size. Therefore, new synthesis techniques have been 
developed, using more reactive precursors and several synthesis processes 
among them, highlighting the carboreduction from gas-solid reactions. Therefore, 
the objective of this work was to obtain and characterize the niobium carbide 
using high energy grinding, in a type of SPEX vibratory mill (Mixer / Mill 8000) 
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and a resistive furnace, where reductions in the Nb2O5 mixture were made. 
graphite, used as a carbon source. Nb2O5 reduction reactions were performed 
at a temperature of 1100 ° C, with 2 hours of isotherm, using a continuous 
hydrogen flow. The reduced samples were analyzed by Scanning Electron 
Microscopy (SEM) and X-ray Diffraction (XRD). From the analyzes performed, it 
was observed that the starting wells were refined with the longest grinding time 
and that the NbC phase was formed, but still has the undesirable phases of 
Niobium Oxide-NbO2 and Gafite-C. Given this study, it is necessary to optimize 
the process to reach the pure phase of NbC. 
 
Keywords: Niobium carbide. Reduction reaction. Carbon. 
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TÍTULO: ANÁLISE DO EUTÉTICO TERNÁRIO NA LIGA Sn-3%Ag-0,7%Cu 

(SAC 307) 

Resumo 

Os efeitos dos parâmetros térmicos no processamento de juntas brasadas em 
componentes eletrônicos e especialmente na microestrutura final, é 
extensivamente reportado na literatura. Contudo, a caracterização de eutéticos 
ternárias presentes em ligas de brasagem livres de chumbo é algo escasso. 
Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo o estudo da influência da 
taxa de resfriamento (ṪE) e da velocidade de deslocamento da frente eutética 
(VE) na microestrutura da liga Sn-3%Ag-0,7%Cu (SAC307) solidificada 
direcionalmente em condições transitórias de fluxo de calor, especialmente no 
eutético ternário Sn+Cu6Sn5+Ag3Sn. A caracterização das regiões eutéticas foi 
realizada por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) em conjunto com a 
técnica de Electron Backscatter Diffraction (EBSD) levando em consideração o 
tamanho, aspecto e morfologia das fases presentes no eutético. Os resultados 
apontaram uma microestrutura composta por uma matriz dendrítica rica em Sn 
circundada por uma mistura eutética ternária constituída das fases β-Sn, Cu6Sn5 
e Ag3Sn, além de partículas intermetálicas primárias de Cu6Sn5 distribuídas de 
forma heterogênea. Segundo as imagens MEV-EBSD e as leis de crescimento 
microestrutural, estruturas eutéticas mais refinadas foram obtidas para maiores 
valores de VE, tendo um expoente de -1/2 descrevendo a variação de 
espaçamento interfásico (λCu6Sn5 e λAg3Sn). 
 
Palavras-chave: Solidificação, Ligas Sn-Ag-Cu, Microestrutura, EBSD. 

TITLE: ANALYSIS OF TERNARY EUTECTIC ON THE Sn-3wt.%Ag-0.7wt.%Cu 

ALLOY (SAC 307) 

Abstract 

The effects of the thermal parameters on the processing of brazed joints in 
electronic components and especially in the final microstructure, is extensively 
reported in the literature. However, the characterization of ternary eutectics 
present in lead-free brazing alloys is something scarce. In this sense, the present 
work has as objective the study the influence of the cooling rate (ṪE) and the 
velocity of displacement of the eutectic front (VE) in the microstructure of the Sn-
3%Ag-0,7%Cu (SAC307) alloy, directionally solidified under transient heat flow 
conditions, especially in the tertiary nutrient Sn+Cu6Sn5+Ag3Sn. The 
characterization of the eutectic regions was performed by Scanning Electron 
Microscopy (SEM) together with the Electron Backscatter Diffraction (EBSD) 
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technique taking into account the size, appearance and morphology of the 
phases present in the eutectic. The results indicated a microstructure composed 
of a dendritic matrix rich in Sn surrounded by a ternary eutectic mixture composed 
of the β-Sn, Cu6Sn5 and Ag3Sn phases, besides primary intermetallic particles 
of Cu6Sn5 distributed heterogeneously. According to the MEV-EBSD images and 
the laws of microstructural growth, more refined eutectic structures were obtained 
for larger values of VE, having an exponent of -1/2 describing the variation of 
interphase spacing (λCu6Sn5 e λAg3Sn). 
 
Keywords: Solidification, Sn-Ag-Cu alloys, microstructure, EBSD. 
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TÍTULO: Aproveitamento do soro do queijo coalho como substrato para 

produção de beta-galactosidase e etanol por fermentação submersa utilizando a 

Kluyveromyces marxianus ATCC 36907 

Resumo 

No Brasil, a produção anual do soro de queijo é estimada em cerca de 7,4 
milhões de toneladas e mundialmente em cerca de 190 milhões de tonelada. 
Uma vez que esse resíduo tem alta concentração de matéria orgânica, sendo a 
lactose o seu componente mais abundante, e, por conseguinte, alta demanda 
bioquímica de oxigênio, seu aproveitamento como substrato se torna 
interessante pois contribui para a obtenção de produtos de alto valor agregado, 
ao mesmo tempo que diminui seu impacto ambiental. Neste contexto, o presente 
estudo teve como finalidade avaliar a coprodução de b-galactosidase e etanol 
em fermentação submersa por Kluyveromyces marxianus ATCC 36907 
utilizando o soro do queijo coalho como substrato. A razão de carbono e 
nitrogênio (C/N) foi usado como parâmetro de otimização, utilizando soro do 
queijo coalho desproteinizado rico em lactose como fonte de carbono e o sulfato 
de amônia e extrato de levedura como fontes comerciais de nitrogênio. Os 
resultados encontrados mostraram que a melhor razão C/N para a coprodução 
é a 1,5:1, com produção de b-galactosidase com atividade de 1,399 U/mL e 
3,126 g/L de etanol em 16 h de cultivo em incubador rotativo. Para o cultivo em 
biorreator, a produção de etanol atingiu um máximo de 4,640 g/mL em 24 h, 
porém a atividade enzimática da enzima não teve bom resultado 
 
Palavras-chave: beta-Galactosidase, Etanol, Soro de queijo, Lactose, Resíduo 

Industria 

TITLE: Exploitation of cheese whey as substrate for the production of beta-

galactosidase and ethanol by submerged fermentation using Kluyveromyces 

marxianus ATCC 36907 

Abstract 

In Brazil, the annual production of whey is estimated at about 7.4 million tons and 
worldwide at about 190 million tons. Since this residue has a high concentration 
of organic matter, with lactose being its most abundant component and, 
consequently, high biochemical oxygen demand, its exploitation as substrate 
becomes of interest because it contributes for the production of high aggregate 
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value products while reducing its environmental impact. In this context, the 
present study aimed to evaluate the production of β-galactosidase and ethanol in 
submerged fermentation by Kluyveromyces marxianus ATCC 36907 using the 
cheese whey as substrate. Carbon and nitrogen (C/N) ratio were used as 
optimization parameter, using lactose rich deproteinized whey as the carbon 
source and ammonium sulfate and yeast extract as a commercial source of 
nitrogen. The results showed that the best C/N ratio for coproduction was 1,5:1, 
with production of b-galactosidase with activity of 1,399 U/mL and 3,126 g/L of 
ethanol in 16 h of cultivation in orbital shaker. For the cultivation in bioreactor, the 
ethanol production reached a maximum of 4,640 g/mL in 24 h, but the enzymatic 
activity of the enzyme didn’t have a good result. 
 
Keywords: beta-Galactosidase, Ethanol, Milk Serum, Lactose, Industrial Waste. 
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TÍTULO: Controles Ambientais do processo de Evapotranspiração em 

Ecossistemas do Rio Grande do Norte 

Resumo 

A avaliação da ET dos ecossistemas terrestres é muito importante para o sistema 
climático global, pois diferentes tipos de plantas têm taxas distintas de 
transpiração. As mudanças sazonais na ET e no ciclo do CO2 são impulsionadas 
pela disponibilidade hídrica e pela condutância da superfície. Considerando a 
importância da ETe da quantificação das trocas do CO2 entre os ecossistemas 
terrestres e a atmosfera, este estudo teve como objetivo avaliar a dinâmica e os 
mecanismos que controlam a ET entre a Caatinga e a atmosfera no Semiárido 
Brasileiro. Os dados utilizados foram coletados sobre a caatinga na Estação 
Ecológica do Seridó, utilizando o método eddy covariance. Os dados utilizados 
foram coletados durante ao ano 2014. Os fatores ambientais que controlam a ET 
analisados nessa pesquisa foram a condutância da superfície (Gs) e o fator de 
desacoplamento . A precipitação exerceu forte influência na ET do bioma 
Caatinga, haja vista que a maior porção da ET anual (cerca de 65%) ocorreu 
durante a estação chuvosa, período durante o qual a atividade fotossintética da 
caatinga foi mais intensa. O efeito direto da precipitação sobre a ET é 
evidenciado pelos valores do e do Gs, que apresentaram o maior valor médio 
sazonal durante a estação chuvosa; 0,29 e 3,74 mm s-1, respectivamente. No 
entanto, a precipitação acumulada durante ao ano de 2014 foi quase 50% inferior 
a normal climatológica, o que condicionou o sistema caatinga-atmosfera 
permanece acoplado durante o ano inteiro. 
 
Palavras-chave: Evapotranspiração; Caatinga; Fator de desacoplamento; 

condutância 

TITLE: Environmental Controls of the Evapotranspiration Process in Rio Grande 

do Norte Ecosystems 

Abstract 

ET assessment of terrestrial ecosystems is very important to the global climate 
system because different plant types have different rates of transpiration. 
Seasonal changes in ET and CO2 cycle are driven by water availability and 
surface conductance. Considering the importance of ETe in the quantification of 
CO2 exchange between terrestrial ecosystems and the atmosphere, this study 
aimed to evaluate the dynamics and the mechanisms that control the ET between 
Caatinga and the atmosphere in the Brazilian Semiarid. The data were collected 
about the caatinga at the Seridó Ecological Station, using the eddy covariance 
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method. The data used were collected during 2014. The environmental factors 
that control the ET analyzed in this research were the surface conductance (Gs) 
and the decoupling factor. Precipitation had a strong influence on the Caatinga 
biome ET, since the largest portion of the annual ET (about 65%) occurred during 
the rainy season, during which the caatinga photosynthetic activity was most 
intense. The direct effect of precipitation on ET is evidenced by the values of e 
and Gs, which presented the highest seasonal average value during the rainy 
season; 0.29 and 3.74 mm s -1, respectively. However, the accumulated 
precipitation during 2014 was almost 50% less than the normal climate, which 
conditioned the caatinga-atmosphere system remains coupled throughout the 
year. 
 
Keywords: Evapotranspiration; Caatinga; Decoupling factor; conductance 
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TÍTULO: Equações Diferenciais Parciais: Uma introdução aos espaços de 

Sobolev e aplicações a problemas elípticos. 

Resumo 

Nesse trabalho são estudados os conteúdos necessários para o entendimento 
dos espaços de Sobolev e algumas aplicações do  Teorema de Lax-Milgram para 
resolver algumas equações diferenciais parciais. Além disso, aplicamos esses 
conceitos para solucionar três problemas de valores de fronteira, a saber: um 
problema com condição de fronteira de Dirichlet homogênea, um problema com 
condição de Dirichlet não homogênea e o problema de Sturm - Liouville. 
 
Palavras-chave: Sturm - Liouville, Dirichlet, EDP, Sobolev, Lax-Milgram 

TITLE: Partial Differential Equations: An introduction to Sobolev spaces and 

aplications to elliptic problems 

Abstract 

In this work we study the necessary subjects to the understanding of the Sobolev 
spaces and some applications of the Lax - Milgram Theorem to solve some partial 
differential equations. In addition, we apply this concepts to solve three boundary 
value problems, namely: a homogeneous Dirichlet boundary condition problem, 
a nonhomogeneous Dirichlet boundary problem, and the Sturm - Liouville 
problem. 
 
Keywords: Sturm - Liouville, Dirichlet, PDE, Sobolev, Lax-Milgram 
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TÍTULO: Uma aplicação embarcada para o reconhecimento de placas veiculares 

brasileira em stream de vídeo e em tempo real 

Resumo 

Este relatório apresenta uma solução de baixo custo para reconhecimento 
automático de placas em streaming de vídeos. Todo o algoritmo pode ser 
executada através de um smartphone Android ou Raspberry Pi, por meio da API 
Mobile Vision da Google, que apresentam índices de eficiência e eficácia 
satisfatórias, podendo executar em até 200ms. A solução faz parte de uma 
plataforma cujo propósito é reconhecer placas em tempo real e buscar em bases 
externas por informações sobre os veículos, como: cores, situação, dono, etc. 
 
Palavras-chave: Android, Raspberry Pi, Reconhecimento Automático de Placas, 

streaming 

TITLE: An embedded aplication for Brazilian license plate recognition in real time. 

Abstract 

This report presents a low-cost solution for automatic license plate recognition in 
streaming videos. The entire algorithm can be executed via an Android 
smartphone or Raspberry Pi, via Google's Mobile Vision API, which has 
satisfactory efficiency and effectiveness rates and can be executed within 200 
ms. The solution is part of a platform whose purpose is to recognize license plates 
in real time and search on external bases for information about the vehicles, such 
as: colors, situation, owner, etc. 
 
Keywords: Android, Raspberry Pi, Automatic License Plate Recognition, 

streaming 
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TÍTULO: Estudo das propriedades fotocatalíticas de filmes finos multicamadas 

de TiO2-CeO2 

Resumo 

Neste trabalho, filmes finos multicamadas de TiO2/CeO2 foram depositados pelo 
método de spin coating e calcinados em 500 e 700°C. Os filmes finos foram 
caracterizados por difração de raios-X (DRX), microscopia eletrônica de 
varredura por emissão de campo (FE-SEM), microscopia de força atômica (AFM) 
e espectroscopia de reflectância difusa. As propriedades fotocatalíticas foram 
estimadas através da variação da concentração do corante azul de metileno, 
quando iluminados por radiação UV. Os resultados de DRX mostram que as 
temperaturas de 500 e 700°C foram eficazes para obtenção das fases de TiO2 
e CeO2, sem interação química entre as camadas para formar uma nova fase 
intermediária. As micrografias indicaram que os filmes finos de TiO2 são mais 
homogêneos que os de CeO2 e que o aumento da temperatura de calcinação 
gera filmes mais espessos devido ao aumento no tamanho dos grãos. A 
diferença na homogeneidade dos filmes de TiO2 e CeO2 fica evidente nos 
resultados de AFM, onde os filmes apresentam rugosidade média de 2.013 e 
5.262 nm, respectivamente. Os filmes finos multicamadas TiO2/CeO2 obtidos 
em 700°C apresentaram a melhor atividade fotocatalítica, reduzindo 
aproximadamente 80% a concentração de MB, enquanto que os filmes puros de 
CeO2 e TiO2 obtidos em 700°C reduziram apenas 20 e 29%, respectivamente. 
O teste de reuso mostrou ainda que os filmes finos mantêm sua atividade 
fotocatalítica mesmo após 4 ciclos, sem a necessidade de tratamento térmico. 
 
Palavras-chave: Spin coating; filmes finos; TiO2 /CeO2; fotocatálise. 

TITLE: Study of the photocatalytic properties of TiO2-CeO2 multilayer thin films 

Abstract 

In this work, TiO2/CeO2 multilayer thin films were deposited by the spin coating 
method and calcined at 500 and 700 ° C. The thin films were characterized by X-
ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy by field emission (FE-SEM), 
atomic force microscopy (AFM) and spectroscopy of diffuse reflectance. The 
photocatalytic properties were estimated by of the methylene blue dye 
concentration when illuminated by UV radiation. The XRD results show that 
temperatures of 500 and 700 ° C were effective for obtaining the TiO2 and CeO2 
phases, without chemical interaction between the layers. At micrographs indicate 
that thin films of TiO2 are more homogeneous than those of CeO2 and that the 
increase in the calcination temperature generates thicker films due to increase in 
grain size. The difference in the homogeneity of TiO2 films and CeO2 is evident 
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in AFM results, where the films show roughness average of 2,013 and 5,262 nm, 
respectively. TiO2/CeO2 multilayer thin films obtained at 700°C showed the best 
photocatalytic activity, reducing approximately 80% the MB concentration, while 
CeO2 and TiO2 pure films obtained at 700 ° C reduced only 20 and 29%, 
respectively. The reuse test showed that thin films maintain their photocatalytic 
activity even after 4 cycles, without the need for heat treatment. 
 
Keywords: Spin coating; thin films; TiO2 /CeO2; photocatalysis. 
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TÍTULO: Abalos sísmicos intraplaca: um estudo da atividade sísmica na Zona 

Sísmica de Acaraú em 2008 

Resumo 

Apesar da localização numa região central da placa Sul-americana, o Brasil 
apresenta atividade sísmica regular principalmente no nordeste do país. Nesse 
cenário há a Zona Sísmica de Acaraú (ZSA), uma área destaque da Província 
Borborema, monitorada diariamente pela estação fixa de Sobral (SBBR). No 
entanto, a frequente ocorrência de abalos sísmicos na região em 2008 exigiu 
que uma rede sismográfica fosse instalada para apurar mais dados e analisar o 
porquê desses eventos. É nesse contexto que o presente artigo busca mapear 
a região epicentral dos eventos na ZSA e averiguar o motivo. Deste modo, foram 
utilizados os programas Seismic Analysis Code (SAC); Hypo71; e o Generic 
Mapping Tools (GMT) para apontar o epicentro dos eventos. Além disso, um 
estudo através de teses e dissertações foi realizado para entender quais falhas 
geológicas poderiam ser relacionadas a esses eventos. Logo, foi concluído que 
apesar de relevante a atividade sísmica na ZSA em 2008, não há explicação 
concreta para o seu acontecimento. 
 
Palavras-chave: Abalos Sísmicos. Zona Sísmica de Acaraú. 

TITLE: Intraplate seismic disturbances: a study of seismic activity in the Acaraú 

Seismic Zone in 2008. 

Abstract 

Despite the location in a central region of the South American plate, Brazil has 
regular seismic activity mainly in the northeast of the country. In this scenario 
there is the Acaraú Seismic Zone, a prominent area of Borborema Province, 
monitored daily by the Sobral fixed station (SBBR). However, the frequent 
occurrence of seismic disturbances in the region in 2008 required that a 
seismographic network be installed to gather more data and analyze why these 
events occur. It is in this context that the present article seeks to map the 
epicentral region of events in the ZSA and to ascertain the reason. Thus, the 
programs used were Seismic Analysis Code (SAC); Hypo71; and Generic 
Mapping Tools (GMT) to point out the epicenter of events. In addition, a study 
through theses and dissertations was performed to understand which geological 
faults could be related to these events. Therefore, it was concluded that although 
the seismic activity at ZSA in 2008 is relevant, there is no concrete explanation 
for its occurrence. 
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Keywords: Earthquake. Acaraú Seismic Zone. 
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TÍTULO: Dinâmica de Populações com Difusão Dependente da Densidade Local 

de Presas 

Resumo 

Neste trabalho irão ser estudados o equilíbrio e a instabilidade de Turing em 
sistemas predador-presa. Primeiramente, é criado um modelo e ele é estudado 
sem a difusão, e, após isso, com a auto-difusão e difusão cruzada. Utilizando as 
equações de Lotka-Volterra é construído um modelo de reação-difusão com 
termos não-lineares que, com o uso da transformada de Fourier, torna-se um 
modelo linear que é analisado como o primeiro caso. Para a formulação do 
modelo, é considerado a competição intraespecífica, competição interespecífica 
e a difusão. 
 
Palavras-chave: Sistema de reação-difusão. Predador-presa. Equilíbrio. 

Instabilidade. 

TITLE: Population Dynamics with Local Prey Density Diffusion 

Abstract 

In this work we will study Turing equilibrium and instability in predator-prey 
systems. First, a model is created and it is studied without diffusion, and 
thereafter with self-diffusion and cross-diffusion. Using the Lotka-Volterra 
equations, a nonlinear reaction-diffusion model is constructed which, using the 
Fourier transform, becomes a linear model that is analyzed as the first case. For 
model formulation, intraspecific competition, interspecific competition and 
diffusion are considered. 
 
Keywords: Reaction-diffusion system. Predator-prey. Balance. Instability. 
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TÍTULO: Adequação de Plataforma Instrumental visando o Estudo experimental 

do Balanço de Energia em Sistema de Geração de Eletricidade Utilizando o 

Regulador Eletromagnético de Frequência (REF) 

Resumo 

O presente projeto visa a realização de aprimoramentos na plataforma de 
instrumentação do protótipo 01 do Regulador Eletromagnético de Frequência 
(REF) afim de possibilitar estudos futuros de balanço de energia através do 
monitoramento em tempo real e obtenção de relatório de dados de ensaios com 
REF. Os aprimoramentos foram realizados no sistema supervisório e consistiram 
no projeto de circuitos, desenvolvimento e manutenção de módulos de sensores 
para aquisição de variáveis de tensão, corrente e velocidade a partir da 
integração da plataforma de aquisição de dados e o software computacional 
LABVIEW. Na execução do projeto, deu-se início, em decorrência dos 
aprimoramentos obtidos, ao estudo de modelagem em coordenadas de fase do 
protótipo 01 do REF. Através das melhorias realizadas foi possível a realização 
de ensaios para obtenção de parâmetros da máquina, para estudo de balanço 
de energia e obteve-se então uma plataforma apta a realização de ensaios 
posteriores dentro da base de pesquisa. 

 
Palavras-chave: REF, Instrumentação, Máquinas Elétricas, Labview, Ensaios 

TITLE: Adequacy of Instrumental Platform aiming the experimental study of the 

Energy Balance in Electricity Generation System Using the Electromagnetic 

Frequency Regulator (REF) 

Abstract 

This project aims to make improvements in the instrumentation platform of 
prototype 01 of the Electromagnetic Frequency Regulator (REF) in order to 
enable future studies of energy balance through real-time monitoring and 
reporting of test data with REF. The enhancements were made to the supervisory 
system and consisted of circuit design, development and maintenance of sensor 
modules for the acquisition of voltage, current and speed variables from the 
integration of the data acquisition platform and the LABVIEW computer software. 
In the execution of this project, it was initiated, as a result of the improvements 
obtained, the study of phase coordinate modeling of prototype 01 of REF. 
Through the improvements made it was possible to perform tests to obtain 
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machine parameters, to study energy balance and then obtained a platform to 
perform further tests within the research base. 
 
Keywords: REF, Instrumentation, Electrical Machines, Labview, Testing 
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TÍTULO: Um Parser de OpenMP para GAP8 

Resumo 

A tecnologia da informação está em constante crescimento. As tecnologias 
embarcadas 
e IoT como um todo demandam uma quantidade de recursos computacionais 
que pode 
estar chegando a um limite. Para suprir isso são buscados recursos para 
alternativos para 
melhoria computacional. Uma tecnologia a ser utilizada é o paralelismo. O 
paralelismo nos 
dá o poder para fazer operações simultâneas economizando tempo ou energia 
dependendo 
da aplicação. Uma das barreiras para ele é a falta de bons programadores 
preparados 
para encarar o paradigma. Para diminuir essa limitação a Aplication 
programming 
interface(API) Open Multi-Processing (OpenMP) vem para facilitar o 
entendimento e uso 
dos programas. Outro recurso a ser visto é a implementação de novas 
arquiteturas voltadas 
ao baixo consumo energético, um produto disponibilizado em 2018 foi o GAP8 
gapuino 
board projeto da (Parallel Ultra Low Power) PULP. O GAP8 tem um cluster de 8 
cores e 
tem como principal característica o baixo consumo energético. Fazer 
programação paralela 
com o GAP8 é um avanço computacional mas sua recente implementação e 
ausência de 
um SO robusto para manipular threads dificulta a implementação de APIs como 
OpenMP. 
Esse projeto implementa um parser que interpreta uma versão simplificada do 
OpenMP 
com devidas restrições de um microcontrolador manipulando os cores 
diretamente. Os 
resultados obtidos neste trabalho apresentam uma redução no tamanho dos 
códigos de 
entrada, comprovam a eficácia do projeto. 
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Palavras-chave: Programação Paralela. OpenMP. PULP. GAP8. API. Parser. 

TITLE: An OpenMP parser for GAP8 

Abstract 

Information technology is constantly growing, embedded technologies and 
Internet of 
Things(IoT) as a whole demand a lot of computing resources that may be 
reaching a limit. 
To provide this, research on technological alternatives are in progress to 
computational 
improvement. An important feature to be used in computing is parallelism. 
Parallelism 
gives us the power to do simultaneous operations saving time or energy 
depending on 
the application. One of the great barriers to parallelism is the lack of good 
programmers 
prepared to face the paradigm. To reduce this limitation the Open Multi-
Processing 
(OpenMP) Application Programming Interface (API) comes to facilitate the 
understanding 
and usability of the programs. Another feature to be seen is the implementation 
of new 
architectures aimed at low energy consumption, a product made available in 2018 
was 
the GAP8 Gapuino board project of Parallel Ultra Low Power (PULP). The GAP8 
has 
a 8-cores cluster and has as main characteristic the low energy consumption. 
Parallel 
programming with GAP8 is a computational breakthrough, but its recent 
implementation 
and lack of a robust OS to handle threads prevents implementation of OpenMP 
APIs. 
This project implements a parser that interprets a simplified version of OpenMP 
with 
constraints of a microcontroller manipulating the cores directly. The results 
obtained in 
this work shows a reduction of the code size, proving the efficiency of the project 
to ease 
the programming of GAP8. 

  

 
 
Keywords: Parallel Programming. API. GAP8. OpenMP. Multi-Processing. 

Parser. 
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TÍTULO: MODELAGEM DE ZONA HABITÁVEL GALÁCTICA 

Resumo 

Este trabalho apresenta um estudo da habitabilidade planetária com base no 
cálculo da Zona Habitável Circunstelar (ZHC). A extensão da ZHC é obtida 
levando-se em conta a temperatura média efetiva da superfície do planeta e seu 
efeito estufa, a emissividade e o albedo médios do corpo celeste e a 
luminosidade da estrela à qual o planeta orbita, assim como sua distância à 
estrela.  
 
O principal recurso usado neste trabalho foram os modelos de ZHC a partir dos 
quais estimamos os seus limites interno e externo e sua localização, 
acrescentamos ainda a esse modelo o fator albedo/nuvens como essenciais 
para a delimitação da ZHC. Dentre esses modelos de ZHC, nos focamos no 
chamado “Toy Model”. Em seu cálculo, a localização da ZHC é dependente da 
emissividade, do albedo planetário, da luminosidade solar que chega no planeta 
e da temperatura média do mesmo. Esse modelo é uma primeira aproximação 
do problema, mas será o suficiente para o início dessa pesquisa.  
 
A perspectiva para o futuro é de que as estimativas da ZHC, fornecidas pelo 
presente trabalho, serão úteis no desenvolvimento de estratégias de busca por 
vida na Galáxia como um todo, onde trataremos do problema de encontrar uma 
Zona Habitável Galáctica (ZHG). 
 
Palavras-chave: Zona Habitável Circuntelar (ZHC), Habitabilidade, Vida Simples 

TITLE: Circumstellar Habitable Zone 

Abstract 

This paper presents a study of planetary habitability based on the Circumstellar 
Habitable Zone (CHZ) calculation. The extent of the CHZ is obtained by taking 
into account the planet's average effective surface temperature and its 
greenhouse effect, the average emissivity and albedo of the celestial body and 
the luminosity of the star to which the planet orbits, as well as its distance from 
the star.  
 
The main resource used in this work were the models of CHZ from which we 
estimate their internal and external limits and their location, we add to this model 
the factor albedo/clouds as essential for the delimitation of CHZ. Among these 
CHZ models, we focus on the so-called “Toy Model”. In its calculation, the 
location of the CHZ is dependent on the emissivity, the planetary albedo, the solar 
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luminosity that reaches the planet and its average temperature. This model is a 
first approximation of the problem, but it will be enough for the beginning of this 
research.  
 
The perspective for the future is that the CHZ estimates provided by this paper 
will be useful in developing life search strategies in the Galaxy as a whole, where 
we will address the problem of finding a Galactic Habitable Zone (GHZ). 
 
Keywords: Circumstellar Habitable Zone (CHZ), Habitability, Simple life 
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TÍTULO: Engenharia de valor em habitação de interesse social 

Resumo 

Custeio meta (CM) é uma estratégia que permite melhorar a qualidade do 
produto entregando ao cliente com uma maior perspectiva de valor, mantendo a 
referência de preço do mercado com os custos estritamente controlados. 
Sabendo que a construção civil é muito suscetível a atrasos em obras que 
acabam gerando prejuízos, gastos excessivos e retrabalho, o custeio-meta pode 
ser utilizado de forma adaptada para impactar beneficamente esse ramo com 
enfoque em redução de custos e desperdícios e aumento de valor agregado ao 
produto. O presente trabalho apresenta uma análise da aplicabilidade do custeio-
meta na concepção de Habitações de Interesse Social (HIS). Com os resultados 
de uma pesquisa realizada em dois empreendimentos do Minha Casa Minha 
Vida (MCMV) faixa 1 com pessoas residentes há um ano ou mais sobre 
utilizando cartões ilustrados de valor. Com isso, foi analisado a percepção de 
valor do usuário para que, com o auxílio da técnica de Mudge, fosse obtida as 
necessidades relativas de cada compartimento da casa. Com a associação da 
técnica de Mudge ao consumo de recursos, foi possível a construção do gráfico 
compare para que fosse identificado oportunidades de realocação de custos 
para o produto final tivesse um maior valor para o usuário. 
 
Palavras-chave: Realocação de custos; Habitação de Interesse Social 

TITLE: Value engineering in social housing 

Abstract 

Target costing (CM) is a strategy that enables you to improve product quality by 
delivering to the customer with a greater value perspective while maintaining the 
market price benchmark with strictly controlled costs. Knowing that civil 
construction is very susceptible to delays in works that end up causing losses, 
excessive spending and rework, the target cost can be used in a manner adapted 
to beneficially impact this industry with a focus on reducing costs and waste and 
increasing value added. to the product. This paper presents an analysis of the 
applicability of target costing in the conception of Social Interest Housing (HIS). 
From the results of a survey conducted on two My House My Life (MCMV) track 
1 ventures with people residing a year or more ago using illustrated value cards. 
Thus, the user's perception of value was analyzed so that, with the aid of Mudge's 
technique, the relative needs of each room in the house were obtained. By 
associating the Mudge technique with resource consumption, it was possible to 
construct the compare graph so that cost reallocation opportunities were 
identified for the final product to have greater value for the user. 
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Keywords: Costs reallocation; Social Interest Housing 
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TÍTULO: Compartimentação e caracterização das unidades de paisagem da 

região imediata São Paulo do Potengi 

Resumo 

 

O presente trabalho trata do conceito Geossitêmico, que é um dos pressupostos 
quando a abordagem é a paisagem, levando em consideração os fatores 
abióticos e bióticos, relacionando-se mutualmente na paisagem, evidenciando a 
totalidade de suas interações. O trabalho tem como objetivo a compartimentação 
e a caracterização das unidades de paisagem da Região Imediata São Paulo do 
Potengi, para oferecer subsídios ao Zoneamento Econômico Ecológico do 
estado do Rio Grande do Norte, tendo como princípios a abordagem 
desenvolvida por Georges Bertrand e sua taxonomia desenvolvida também por 
ele. O resultado da referida pesquisa foi o mapeamento de 8 unidades 
geoambientais, sendo eles: Chapadas Sobrepostas Ao Embasamento Cristalino, 
Tabuleiros Interiores, Planalto da Borborema, Planaltos Cristalinos residuais, 
Depressão Oriental, Sertões do Piranhas, Tabuleiros do Agreste Potiguar e a 
Depressão do Agreste Potiguar. 

 
 
Palavras-chave: Paisagem; Geossistêmico; Região. 

TITLE: Compartmentation and characterization of landscape units in the 

immediate region São Paulo do Potengi 

Abstract 

 

The present work deals with the Geositemic concept, which is one of the 
assumptions when the approach is the landscape, taking into account the abiotic 
and biotic factors mutually related in the landscape, showing the totality of their 
interactions. The objective of this work is the compartmentalization and 
characterization of the landscape units of the São Paulo do Potengi Immediate 
Region, in order to offer subsidies to the Ecological Economic Zoning of the state 
of Rio Grande do Norte, based on the approach developed by Georges Bertrand 
and his developed taxonomy. by the same. The result of this research was the 
mapping of 8 geoenvironmental units, namely: Chapadas Overlapping the 
Crystalline Basement, Interior Trays, Borborema Plateau, Residual Crystalline 
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Plateaus, Eastern Depression, Piranhas Sertões, Potiguar Wilderness Trays and 
Potiguar Wildness Depression. 

 
 
Keywords: Landscape; Geosystemic; Region. 
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TÍTULO: PARTIÇÃO DE METAIS PESADOS ENTRE FRAÇÕES 

GRANULOMÉTRICAS DISTINTAS DE SEDIMENTOS DA LAGOA DE 

EXTREMOZ. 

Resumo 

 

Os recursos hídricos da Lagoa de Extremoz contribuem para o abastecimento 
de aproximadamente 300 mil habitantes da Zona Norte de Natal, porém já 
apresentam estágio avançado de deterioração. O objetivo do trabalho é discutir 
a distribuição dos metais Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn por fração granulométrica em 
amostras de sedimento da Lagoa de Extremoz, uma vez que não houve 
correlação positiva, em trabalhos anteriores, entre os resultados de 
sobrevivência do microcrustáceo Hyalella Azteca e a porção síltico-argilosa dos 
sedimentos. As amostras foram coletadas em março, abril, agosto e setembro 
de 2014, sendo peneiradas em cinco frações granulométricas. Extrações 
pseudototais com água régia foram realizadas nas alíquotas de amostra total e 
nas alíquotas resultantes da separação granulométrica. As amostras têm 
distribuição granulométrica semelhante, com areia fina a muito fina sendo mais 
abundantes; para as extrações pseudototais a média das concentrações 
observadas varia de 0,010 a 0,063 mg/L, a menor para cobre e a maior para 
zinco. O maior desvio padrão é o do chumbo: 0,025 mg/L. As distribuições de 
Cr, Cu e Ni na fração fina correlacionaram negativamente com a sobrevivência 
de H. azteca nos testes ecotoxicológicos. Nas amostras estudadas a distribuição 
granulométrica controla a partição de metais e sua disponibilidade por influenciar 
a distribuição das fases com maior capacidade de acumular metais: matéria 
orgânica e hidróxidos de Fe. 

 
 
Palavras-chave: Sedimento lacustre. Extração sequencial BCR. Ecotoxicologia. 

TITLE: DISTRIBUTION OF HEAVY METALS IN GRANULOMETRIC 

FRACTIONS DISTINCT FROM EXTREMOZ POND SEEDS - RN 

Abstract 
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The water resources of the Extremoz Lagoon contribute to the sources of 300 
thousand inhabitants of Natal's North Zone, as they are characterized as 
advanced deterioration. The objective of this work is to discuss the distribution of 
Cd, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn metals by particle size fraction in Extremoz Lagoon 
sediment samples, because there was no positive correlation in previous studies 
between survival results of the micro crustacean Hyalella Azteca and the silt-clay 
portion of the sediments. The Samples were collected in March, April, August and 
September 2014 and were sieved in five particle size fractions. Pseudototal 
extractions with royal water were realizated on the total sample aliquots and on 
the aliquots resulting from particle size separation. The samples have similar 
particle size distribution, with fine to very fine sand being more abundant; For 
pseudototal extractions, the average observed concentrations ranged from 0.010 
to 0.063 mg / L, the lowest for copper and the highest for zinc. The largest 
standard deviation is lead: 0.025 mg / L. The fine fraction Cr, Cu and Ni 
distributions correlated negatively with the survival of H. azteca in 
ecotoxicological tests. In the studied samples the particle size distribution 
controls the metal partitioning and its availability by influencing the distribution of 
the phases with the highest capacity to accumulate metals: organic matter and 
Fe hydroxides. 

 
 
Keywords: Lake sediment. BCR sequential extraction. Ecotoxicology. 
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TÍTULO: Síntese e estudo das propriedade fotocatalíticas do PbMoO4 

Resumo 

A pesquisa é uma oportunidade de conhecer, descobrir e entender um 
determinado material. A Ciência dos Materiais no âmbito da pesquisa propõe a 
interpretação dos dados, para assim podermos determinar as propriedades de 
um determinado material e sua aplicabilidade. Novos materiais são estudados a 
várias décadas, destacam-se a família dos molibdatos, com fórmula geral 
AMoO4 e uma estrutura tipo scheelita, estes constituem uma classe importante 
de materiais funcionais nas áreas de conversão de energia e armazenamento, 
com aplicações fotocatalíticas. Neste relatório, foi investigado o molibdato de 
chumbo (PbMoO₄) como importante material óxido com propriedade óptica 
incluindo a fotoluminescência, aplicações determinantes para investigação sobre 
o composto puro. Os cristais de PbMoO₄ foram sintetizados pelo método de 
coprecipitação (CP) em diferentes temperaturas (10°C, 25°C, 40°C). Os mesmos 
foram caracterizados estruturalmente por intermédio de técnica de difração de 
raio x (DRX) e suas propriedades ópticas foram investigadas por intermédio das 
técnicas de espectroscopia de ultravioleta visível (UVís) e de fotoluminescência 
(FL). As imagens de microscopia eletrônica de varredura de campo induzido 
(MEV-FEG) foram empregadas para observar as morfologias dos materiais. 
Medidas de UV-Vís evidenciaram um aumento nos valores de band gap (3,38 
eV a 3,41 eV) com a diminuição da temperatura no processamento. 
 
Palavras-chave: Fotoluminescência; Molibdato de chumbo; Coprecipitação. 

TITLE: Synthesis and study of photocatalytic properties of PbMoO4 

Abstract 

Research is an opportunity to know, discover and understand a certain material. 
The science of materials in the scope of the research proposes the interpretation 
of the data, so we can determine the properties of a particular material and its 
applicability. New materials have been studied for several decades, the family of 
Molybdates, with a general formula AMoO₄ and a scheelite type structure, 
constitute an important class of functional materials in the areas of energy and 
storage conversion, with Photocatalytic applications. In this report, lead 
molybdate (PbMoO₄) was investigated as an important optical-property oxide 
material including photoluminescence, determinant applications for research on 
the pure compound. The PbMoO₄ crystals were synthesized by the 
Coprecipitation method (CP) at different temperatures (10°C, 25°C, 40°C). They 
were structurally characterized by the technique of X-ray diffraction (XRD) and 
their optical properties were investigated by means of visible ultraviolet 
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spectroscopy (UVís) and photoluminescence (FL) techniques. The electron 
microscopy images of induced field scanning (SEM-FEG) were employed to 
observe the morphologies of the materials. UV-Vís measurements showed an 
increase in band gap values (3.38ev to 3.41ev) with decreased temperature in 
processing. 
 
Keywords: photoluminescence; Lead molybdate; Coprecipitation. 
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TÍTULO: Caracterização geológica de rochas peraluminosas da Faixa Seridó / 

RN 

Resumo 

Os corpos estudados ocorrem na porção sul do estado do Rio Grande do Norte 
e estão inseridos no contexto tectônico da Província Borborema, a oeste da Zona 
de Cisalhamento Picuí-João Câmara. São corpos semicirculares a elípticos 
orientados segundo a direção NE, subparalelos à foliação dos micaxistos da 
Formação Seridó. As rochas desta unidade são marcadas por uma xistosidade 
dada pela orientação da biotita. Correspondem à leucogranitos com textura 
equigranular fina a média, sendo compostos por quartzo, K-feldspato, 
plágioclasio, muscovita, biotita, granada, sillimanita, andalusita e turmalina. As 
fases minerais de alteração mais comuns são clorita e sericita. O estudo 
petrográfico permitiu classificar estas rochas, com base na mineralogia rica em 
aluminossilicatos, como granitos peraluminosos, e como reflexo deste aspecto 
apresenta quatro fácies aluminosas, são elas (i) muscovita granada leucogranito, 
(ii) silimanita granada andalusita alkali feldspato granito, (iii) biotita sieno a 
monzogranito e (iv) biotita 士 turmalina granito. Os dados obtidos permitem 
concluir que as rochas pertencentes a esta unidade, denominada Catururé, 
foram geradas a partir da fusão parcial de rochas crustais de composição 
pelítica. 
 
Palavras-chave: Domínio Rio Piranhas-Seridó. Magmatismo Peraluminoso. 

Mapeamento 

TITLE: Geological Characterization of Peralumine and Shoshonytic Rocks from 

Seridó Track / RN 

Abstract 

The bodies studied occur in the southern portion of the state of Rio Grande do 
Norte and are inserted in the tectonic context of the Borborema Province, west of 
the Picuí-João Câmara Shear Zone. They are semicircular to elliptical bodies 
oriented according to the NE direction, parallel to the foliation of the Seridó 
Formation micaxists. The rocks of this unit are marked by a schist given by the 
orientation of the biotite. They correspond to leucogranites with fine to medium 
equigranular texture, being composed of quartz, K-feldspar, plagioclasium, 
muscovite, biotite, garnet, sillimanite, andalusite and tourmaline. The most 
common altering mineral phases are chlorite and sericite. The petrographic study 
allowed us to classify these rocks, based on the aluminosilicate rich mineralogy, 
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as peraluminous granites, and as a reflection of this aspect presents four alumina 
facies, they are (i) muscovite granada leucogranite, (ii) silimanite granada 
andalusite alkali feldspar granite, ( iii) biotite siene to monzogranite and (iv) biotite 
士 tourmaline granite. The obtained data allow to conclude that the rocks 
belonging to this unit, called Catururé, were generated from the partial fusion of 
crustal rocks of pelitic composition. 
 
Keywords: Rio Piranhas-Seridó Domain. Peraluminous Magmatism. Mapping. 
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TÍTULO: Quimismo de F e Cl em biotita de granitos de tipo-A 

Resumo 

Os halogênios, especialmente o F e o Cl, são elementos importantes na 
demarcação de atividades magmáticas e hidrotermais, podendo incorporar-se a 
estrutura de diversos minerais como anfibólios, apatita e micas, sendo este 
último o foco deste trabalho. Além disso, têm papel de destaque na gênese de 
depósitos associados a hidrotermalismo, uma vez que metais podem formar 
complexos com esses elementos, controlando de forma significativa sua 
natureza metalogenética. Desse modo, o presente trabalho visa a utilização 
desses halogênios para tentar compreender as características dos fluidos 
hidrotermais que afetaram os granitoides tipo-A da Província Graciosa, nos 
estados do Paraná e de São Paulo, mais especificamente os Plutons 
Desemborque e Quiriri. A fim de cumprir esse objetivo, foram utilizados dados 
de química mineral de micas, a partir dos quais calculou-se os valores de 
intercessão (IV) do cloro e do fluor e a fugacidade desses halógenos, o quais 
permitiram analisar as diferenças entre os dois corpos bem como entre as 
diferentes fácies em um mesmo corpo. 
 
Palavras-chave: Fugacidade de halógenos, micas, granitos tipo-A, Província 

Graciosa 

TITLE: Halogen geochemistry (F, Cl) of micas from type-A granites of Graciosa 

Province, PR-SC 

Abstract 

Halogens, especially F and Cl, are important elements related to magmatic and 
hydrothermal activities since they can incorporate in the structure of many 
minerals such as amphibole, apatite and mica, the latter being the focus of this 
work. In addition, they play a important role in the genesis of hydrotermal mineral 
deposits since metals can form complexes with these elements, significantly 
controlling their metallogenetic nature. Thus, the present work aims to use these 
halogens to try to understand the role of hydrothermal fluids that affected the 
type-A granitoids of the Graciosa Province, in the states of Paraná and São 
Paulo, specifically the Plutons Desemborque and Quiriri. In order to achieve this 
goal, mica’s mineral chemistry data were used from wich was obtained the 
intercept values (IV) a halogen fugacity of F and Cl. These data allowed us to 
analyze the differences between the two granites and between the different facies 
of the the same body. 
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Keywords: Halogen fugacity, micas, type-A granites, Graciosa Province 
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TÍTULO: Definição do momento ótimo de investir em um reservatório de petróleo 

a partir da teoria das opções reais 

Resumo 

 

O ambiente de tomada de decisão de investimentos em projetos e empresas 
possui uma série de riscos e incertezas, onde um tomador de decisão precisa 
ter como habilidade fundamental, além do conhecimento deste ambiente, o 
conhecimento de ferramentas que possa utilizar para identificar os riscos e 
incertezas. Este trabalho propõe um modelo de opções reais para avaliação 
econômica de injeção de água em um reservatório de petróleo, considerando os 
efeitos das incertezas em relação ao custo de injeção de água e ao preço do 
petróleo. Nos dados referentes ao custo da água, serão utilizados os custos de 
injetar água em diferentes regiões. O outro aspecto foram os dados econômicos, 
utilizaram-se informações referentes ao preço do petróleo ao decorrer dos anos. 
Será utilizado o método numérico da Simulação de Monte Carlo, com duas 
variáveis estocásticas, resultando na estimativa do valor da opção de espera e 
do momento ótimo de investimento. 

 
 
Palavras-chave: Avaliação econômica. Opções reais. Injeção de água. 

TITLE: Defining the optimal time to invest in an oil reservoir from real options 

theory 

Abstract 

 

The project and business investment decision-making environment has a number 
of risks and uncertainties, where a decision maker needs to have the fundamental 
skill, In addition to knowledge of this environment, knowledge of tools you can 
use to identify risks and uncertainties. This paper proposes a model of real 
options for economic evaluation of water injection in an oil reservoir, considering 
the effects of uncertainties regarding water injection cost and oil price. In water 
cost data, the costs of injecting water in different regions will be used. The other 
aspect was the economic data, we used information regarding the price of oil over 
the years. The numerical Monte Carlo Simulation method will be used, with two 
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stochastic variables, resulting in the estimation of the value of the wait option and 
the optimal investment moment. 

 
 
Keywords: Economic evaluation. Real options. Water injection. 
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TÍTULO: Uma aplicação do algoritmo MAB à tomada de decisões por robôs 

móveis 

Resumo 

Um sistema ROV (Remotely Operated underwater Vehicle) precisa de uma 
estimação precisa da sua posição para evitar danos e movimentos imprecisos 
para certas tarefas. Neste artigo, um controlador inteligente foi proposto para o 
rastreamento da trajetória de um ROV suscetível a forças externas (dinâmica da 
água, correntes, animais, etc.), este controlador foi baseado no método de 
linearização por realimentação com uma função adaptativa otimizada utilizando 
uma estratégia de aprendizagem de máquina. Este trabalho propõe o emprego 
de um algoritmo de aprendizagem por reforço, o epsilon-greedy, para o deixar 
descobrir por si só uma taxa de aprendizagem ótima para o compensador. 
Resultados numéricos confirmam uma forte melhora na performance do 
controlador quando o compensador proposto e a estratégia de aprendizagem é 
inserida. 
 
Palavras-chave: MAB, Aprendizagem por reforço, Controle, Tomada de decisão 

TITLE: A MAB application in decision making for autonomous robots 

Abstract 

A ROV (Remotely Operated underwater Vehicle) system needs a precise 
estimation of its position in order to avoid damage and imprecise movements in 
certain missions. In this paper, an intelligent controller for the trajectory tracking 
of a ROV susceptible to external forces (water dynamics, currents, animals, etc.) 
is proposed based on feedback linearization with an adaptative function 
optimized using decision making technique inserted in a machine learning 
strategy. This work proposes an approach to the matter employing an 
reinforcement learning algorithm, the $\epsilon$-greedy, to let him discover for 
itself an optimal learning rate for the used compensator. Numerical results 
confirm a strong improvement in the performance of the controller when the 
proposed compensator and learning strategy is inserted. 
 
Keywords: Decision Making, Reinforcement Learning, Control, MAB 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO CRISTALOGRÁFICA DE ZIRCONOSSILICATOS 

RAROS EM GRANITOS PERALCALINOS DO PLÚTON PAPANDUVA, PR-SC 

Resumo 

Localizado na região Sul do país, o Plúton Papanduva é uma das principais 
ocorrências da Província Graciosa de granitos e sienitos de tipo-A. Trata-se de 
um corpo formado por rochas graníticas peralcalinas agrupadas em quatro fácies 
petrográficas. As variedades mais evoluídas são marcadas pela cristalização de 
fases acessórias raras, dentre as quais minerais do grupo dos álcali-
zirconossilicatos no lugar de zircão. Estudos pré-existentes para essas rochas 
não apresentam dados químicos, texturais e cristalográficos substanciais para a 
caracterização e classificação segura desses zirconossilicatos. O objetivo deste 
trabalho é a identificação e caracterização cristalográfica dos álcali-
zirconossilicatos presentes no Plúton Papanduva por meio de difração de raios 
X (DRX) pelo método do pó. Os resultados obtidos revelam três picos 
difratométricos principais de maior intensidade principais que correlacionam bem 
com padrões de DRX para o mineral elpidita (Na2ZrSi6O15·3H2O). Trata-se de 
um Na-zirconossilicato hidratado de simetria ortorrômbica, grupo pontual mm2, 
que se cristaliza durante estágios tardi- a pós-magmáticos como cristais 
prismáticos/tabulares isolados ou em agregados intersticiais ou venulados. 
Trata-se, até onde se tem conhecimento, da primeira descrição detalhada de 
elpidita em granitos peralcalinos do Brasil. 
 
Palavras-chave: Zirconossilicatos, Elpidita, DRX, Cristalografia 

TITLE: CRYSTALOGRAPHIC CHARACTERIZATION OF RARE 

ZIRCONOSILICATES IN PERALKALINE GRANITES FROM THE PAPANDUVA 

PLUTON, PR-SC 

Abstract 

 

Located in the south of Brazil, the Papanduva Pluton is one of the main 
occurences of the Graciosa Province of A-type granites and syenites. It is 
composed of peralkaline granitic rocks grouped into four petrographic facies. The 
most evolved varieties are marked by the crystallization of rare accessory 
phases, including alkali-zirconosilicate group minerals instead of zircon. Previous 
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work on these rocks do not offer substantial chemical, textural, and 
crystallographic data that allow for the correct characterization and classification 
of these zirconosilicates. The aim of this work is the crystallographic 
characterization of the alkali-zirconosilicates from the Papanduva Pluton using X 
ray powder diffraction (XRD). The obtained results reveal three main diffraction 
peaks with higher intensities that correlate well with the XRD pattern for the 
mineral elpidite (Na2ZrSi6O15·3H2O). This is a hydrous Na-zirconosilicate of 
orthorhombic symmetry, point group mm2 that crystallizes during late- to post-
magmatic stages as isolated prismatic/tabular crystals, or as interstitial or 
venulated aggregates. This is, as far as we know, the first detailed description of 
elpidite in peralkaline granites from Brazil. 

 
 
Keywords: Zirconosilicates, Elpidite, XRD, Crystallography. 
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TÍTULO: Campo Magnético de Estrelas Subgigantes, sondando a influencia da 

profundidade da zona convectiva. 

Resumo 

É conhecido na astrofísica que a massa de uma estrela determina como esse 
corpo irá evoluir. A classe das subgigantes, refere-se a estrelas que saem da 
sequência principal e iniciam o final de sua vida, nesse período grandes 
mudanças nas estruturas internas e na aparência são notadas. Saber como os 
campos magnéticos atuam e como se formam nessas estrelas é útil para um 
completo entendimento sobre a evolução delas. Desde as primeiras descobertas 
dos campos magnéticos do Sol, as pesquisas na área do magnetismo estelar 
conseguiu seguir notáveis avanços permitindo melhor conhecer esse fenômeno 
e suas consequências nas estruturas e nos estágios evolutivos estelares. Por 
serem difíceis de detectar, técnicas são criadas e desenvolvidas. A 
Deconvolução em Mínimos Quadrados, uma técnica multilinha, permite detectar 
componentes longitudinais de campos magnéticos estelares. Nesse trabalho, ela 
foi aplicada para estrela Kappa¹ Ceti com objetivo de aprendê-la. 
 
Palavras-chave: Subgigantes. Campos magnéticos. Astrofísica. Magnetismo 

estelar. 

TITLE: Magnetic Field of Subgiant Stars, probing the influence of the depth of the 

convective zone. 

Abstract 

It is known in astrophysics that the mass of a star determines how this body will 
evolve. The subgiant class refers to stars that leave the main sequence and begin 
the end of their life, during this period, major changes in internal structures and 
appearance are noted. Knowing how magnetic fields work and how they form on 
these stars is useful for a complete understanding of their evolution. Since the 
first discoveries of the Sun’s magnetic fields, research in the field of stellar 
magnetism has been able to follow remarkable advances allowing a better 
understanding of this phenomenon and its consequences on stellar structures 
and evolutionary stages. Because they are difficult to detect, techniques are 
created and developed. Least-Square Deconvolution, a multiline technique, 
allows the detection of longitudinal components of stellar magnetic fields. In this 
work, she was applied to star Kappa¹ Ceti with the goal of learning her. 
 
Keywords: Subgiants. Magnetic Fields. Astrophysics. Stellar magnetism. 
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TÍTULO: Extração de Nanocristais de Celulose de Resíduos Agroindustriais por 

Hidrólise Ácida 

Resumo 

A extração de nanocristais de celulose vem crescendo nos últimos anos devido 
ao aumento dos impactos ambientais causados por materiais que não sejam de 
fonte renovável e que são bastante agressivos ao meio ambiente. Como solução 
para esse problema, biopolímeros de alta tecnologia estão sendo utilizados em 
diferentes materiais devido as suas excelentes propriedades, além de serem 
provenientes de fontes renováveis, biodegradáveis e de possuírem altas 
proporções de benefícios ao meio ambiente. O objetivo dessa pesquisa foi 
realizar a caracterização a partir do resíduo do abacaxi e do pó da escovadeira 
para fins de extrair nanocristais de celulose através da hidrólise ácida. A 
metodologia de obtenção de nanoceluloses seguiu três etapas diferentes. A 
primeira foi um pré-tratamento, seguida de caracterização lignocelulósica e 
posterior extração dos nanocristais por hidrólise com ácido sulfúrico 65% (m/v) 
a 50ºC durante 45 minutos. Após está etapa será realizada a caracterização 
físico-química das nanoceluloses através de técnicas de potencial zeta, 
microscopia de força atômica (MFA), microscopia eletrônica de transmissão 
(MET), espectrofometria de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), 
difração de raios-X (DRX) e análise termogravimétrica (TG). 
 
Palavras-chave: Nanocristais de celulose, hidrólise ácida, caracterização. 

TITLE: Extraction of Cellulose Nanocrystals from Agroindustrial Waste by Acid 

Hydrolysis 

Abstract 

The extraction of cellulose nanocrystals has been increasing in recent years due 
to the increase of environmental impacts caused by materials that are not 
renewable and that are very aggressive to the environment. As a solution to this 
problem, high technology biopolymers are being used in different materials due 
to their excellent properties, as well as being from renewable sources, 
biodegradable and having high proportions of environmental benefits. The 
objective of this research was to characterize from the pineapple residue and the 
brush dust to extract cellulose nanocrystals through acid hydrolysis. The 
methodology for obtaining nano cellulose followed three different steps. The first 
was a pretreatment, followed by lignocellulosic characterization and subsequent 
extraction of nanocrystals by hydrolysis with 65% (w / v) sulfuric acid at 50ºC for 
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45 minutes. After this stage, the physicochemical characterization of the nano 
cellulose will be performed by zeta potential, atomic force microscopy (AFM), 
transmission electron microscopy (TEM), Fourier transform infrared spectroscopy 
(FTIR), X-ray diffraction (XRD) and thermogravimetric analysis (TG). 
 
Keywords: Cellulose nanocrystals, acid hydrolysis, characterization. 
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TÍTULO: Fracionamento do fósforo do sedimento de reservatório semiárido 

localizado na bacia do Rio Piancó na Paraíba. 

Resumo 

 

A eutrofização é um problema global que provoca graves danos aos 
ecossistemas aquáticos e o fósforo é considerado o nutriente limitante para este 
processo, portanto o controle deste nutriente é um fator crítico para a mitigação 
da eutrofização. Além das fontes pontuais e difusas, é fundamental controlar 
também a fertilização interna e por isso é necessário conhecer a composição do 
sedimento. Todos os processos que ocorrem em um ecossistema aquático ficam 
registrados em seu sedimento e conta sua história, portanto as análises de 
fracionamento se tornam essenciais para saber as características dos 
sedimentos quanto a quantidade em frações de fósforos presentes ali. O 
presente trabalho tem como objetivo quantificar as diferentes frações de P no 
sedimento do reservatório de Serra Vermelha localizado na bacia Piancó-
Piranhas-Açu no semiárido brasileiro. 

 
 
Palavras-chave: Semiárido, Eutrofização, Fracionamento, Fertilização interna 

TITLE: Phosphorus fractionation of the semi-arid reservoir sediment located in 

the Piancó River basin in Paraíba. 

Abstract 

Eutrophication is a global problem that causes severe damage to aquatic 
ecosystems and phosphorus is considered the limiting nutrient for this process, 
so control of this nutrient is a critical factor for mitigating eutrophication. In 
addition to punctual and diffuse sources, it is also essential to control internal 
fertilization and therefore it is necessary to know the composition of the sediment. 
All processes that take place in an aquatic ecosystem are recorded in its 
sediment and tell its history, so how the relationship record becomes necessary 
to know how the seducer's resources are in the amount of phosphorus fractions 
present there. The present work aims to quantify how different fractions of P in 
the Serra Vermelha reservoir sediment, located in the Piancó-Piranhas-Açu basin 
in the Brazilian semiarid. 
 
Keywords: Semiarid, Eutrophication, Fractionation, Internal fertilization 
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TÍTULO: A natureza perturbativa da simetria do pseudospin nuclear 

Resumo 

O oscilador harmônico relativista (RHO) tem sido estudado um problema aberto 
em física por mais de uma década, onde casos particulares da equação de Dirac 
para este tipo de potencial são conhecidos analiticamente (DELTA = 0) ou 
(SIGMA = 0) [1]. As equações diferenciais acopladas para as funções de onda 
radial obtidas a partir da equação de Dirac têm singularidades que dificultam as 
soluções do caso geral devido à convergência numérica. O método Lagrange-
mesh(LMM) é uma abordagem variacional que utiliza uma base que relaciona a 
quadratura de Gausse polinômios ortogonais clássicos que podem ser usados 
para cálculos das energias e funções de onda [2]. A grande vantagem deste 
método é que ele pode ser usado para superar a convergência numérica quando 
as funções de Lagrange são regularizadas. Nós desenvolvemos um código 
numérico usando o LMM para resolver o RHO. O código nos fornece as energias 
e funções de onda que são comparadas aos resultados analíticos e são 
consistentes comos resultados analíticos. O próximo passo será utilizar o LMM 
e o código desenvolvido para estudar o caso geral (DELTA =/= 0 and SIGMA =/= 
0) cujas soluções podem revelar como ocorre a quebra das simetrias de spin e 
pseudospin observadas no núcleo atômico, até então, estas soluções ainda não 
existem na a literatura científica. 
 
Palavras-chave: Lagrange-mesh, Dirac, Pseudospin, Oscilador harmônico 

relativístico 

TITLE: Application of the Lagrange Mesh Method to solve the relativistic 

harmonic oscillator 

Abstract 

The relativistic harmonic oscillator (RHO) has been studied an open problem in 
physics for more than a decade, where particular cases of the Dirac equation for 
this type of potential are known analytically (DELTA = 0 or SIGMA = 0) [1]. The 
coupled differential equations for the radial wave functions obtained from Dirac 
equation have singularities that hinder the solutions of the general case due to 
numerical convergence. The Lagrange Mesh Method (LMM) is a variational 
approach that uses a base that relates the Gaussian quadrature and classical 
orthogonal polynomials that can be used for calculations of the energies and 
wave functions [2]. The great advantage of this method is that it can be used to 
overcome the numerical convergence when Lagrange functions are regularized. 
We developed a numerical code using the LMM to solve the RHO. The code 
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gives us the energies and wave functions that are compared to the analytical 
results and they are consistent with the analytical results. The next step will be to 
use LMM and the code developed to study the general case (DELTA =/= 0 and 
SIGMA =/= 0) whose solutions can reveal how the breaking of the spin and 
pseudospin observed in atomic nucleus occurs, until now then, these solutions 
does not yet exist in the scientific literature. 
 
Keywords: Lagrange-mesh, Dirac, Pseudospin, Relativistic Harmonic Oscillator 
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TÍTULO: Aplicação da Técnica de Mudge em habitação de interesse social 

Resumo 

Tendo-se em vista que as principais ferramentas da engenharia de valor (EV) 
são Análise de Função, o Diagrama FAST, a Técnica de Mudge e o Método 
Compare, este trabalho tem como objetivo apresentar a fundamentação teórica 
da Técnica de Mudge, assim como os resultados obtidos em simulação realizada 
com colaboradores da pesquisa geral à qual este trabalho pertence. A técnica 
de Avaliação Numérica de Relações Funcionais desenvolvida por Mudge, que 
ficou conhecida como Técnica de Mudge (CSILLAG; 1995), consiste na 
comparação par a par das funções que compõem o produto estudado. A 
metodologia empregada foi a realização de simulação da técnica em uma HIS, 
com um empreendimento do PMCMV. O empreendimento foi decomposto em 
subprodutos: Quarto 1, Quarto 2, Sala, Cozinha, Banheiro, Área de serviço e 
Circulação. Com a aplicação da técnica de Mudge foram obtidas as 
necessidades relativas de cada um deles, para percepção da importância de 
cada subproduto para os usuários – representados pelos colaboradores. Com 
isso, obteve-se que o Quarto 2 possui a maior necessidade relativa, sendo um 
ponto importante na futura realocação de custos do empreendimento. 
 
Palavras-chave: Técnica de Mudge. Simulação. Necessidade relativa. 

TITLE: Application of the Mudge Technique in housing of social interest 

Abstract 

Given that the main tools of value engineering (VE) are Function Analysis, FAST 
Diagram, Mudge Technique and Compare Method, this work aims to present the 
theoretical basis of the Mudge Technique, as well as the results obtained in 
simulation carried out with collaborators of the general research to which this 
work belongs. The technique of Numerical Evaluation of Functional Relations 
developed by Mudge, which was known as Mudge Technique (CSILLAG, 1995), 
consists of a pairwise comparison of the functions that make up the product 
studied. The methodology used was the simulation of the technique in an HIS, 
with a PMCMV enterprise. The development was decomposed into by-products: 
Room 1, Room 2, Living room, Kitchen, Bathroom, Service Area and Circulation. 
With the application of the Mudge technique, the relative needs of each one were 
obtained, in order to perceive the importance of each by-product to the users - 
represented by the collaborators. With this, it was obtained that the Room 2 has 
the greater relative need, being an important point in the future relocation of costs 
of the enterprise. 
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Keywords: Mudge Technique. Simulation. Relative need. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DO SOLO NO LIXÃO 

DESATIVADO DE CIDADE NOVA, NATAL-RN 

Resumo 

 

A disposição de resíduos sólidos diretamente no solo, com ausência de cuidados 
técnicos traz riscos à fauna, flora e a saúde pública. A geração exponencial dos 
resíduos torna o lixão uma fonte potencial de contaminação, principalmente 
através do chorume e dos gases oriundos do processo de decomposição da 
matéria orgânica presente no maciço de resíduos. O solo de classe Neossolo 
Quartzarênico, em que sua textura é essencialmente arenosa, e entre suas 
principais características naturais de boa drenagem e baixa adsorção de 
nutrientes intensifica a contaminação difusa. Os dados dos atributos físicos e 
químicos e disponibilidade de metais pesados do solo da área do lixão 
desativado foram comparados com a área de mata nativa através de análise 
estatística descritiva usando os valores médios de cada atributo, posteriormente 
foram efetuadas correlações de Pearson. A partir dos resultados obtidos do solo 
da área do lixão foi verificada uma redução da qualidade do solo pela disposição 
inadequada de resíduos sólidos, fato que compromete o desenvolvimento da 
vegetação nativa, os corpos hídricos próximos e a recuperação da área. É 
necessário uma adequação a legislação, com uma implantação de um sistema 
de cobertura final para estabilização e recuperação da área. 

 
 
Palavras-chave: resíduos sólidos. metais pesados. erosão. 

TITLE: EVALUATION OF ENVIRONMENTAL DEGRADATION OF THE SOIL IN 

THE NEW CITY DISABLED WASTE, NATAL-RN 

Abstract 

 

The disposal of solid waste directly in the soil, without technical care, brings risks 
to fauna, flora and public health. The exponential generation of waste makes the 
dump a potential source of contamination, mainly through slurry and gases from 
the process of decomposition of organic matter present in the waste mass. The 
soil of the Quartzarenic Neosol class, in which its texture is essentially sandy, 
and among its main natural characteristics of good drainage and low nutrient 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1498 

 

adsorption, intensifies diffuse contamination. Data on physical and chemical 
attributes and soil heavy metal availability in the deactivated landfill area were 
compared with the native forest area through descriptive statistical analysis using 
the mean values of each attribute, after which Pearson correlations were 
performed. From the results obtained from the soil of the landfill area, a reduction 
in soil quality was verified due to the inadequate disposal of solid waste, a fact 
that compromises the development of native vegetation, the nearby water bodies 
and the recovery of the area. Compliance with legislation is required, with the 
implementation of a final cover system for stabilization and restoration of the area. 

 
 
Keywords: solid waste. heavy metals. erosion. 
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TÍTULO: Análise do Estado de Redes Elétricas Após a Execução de Variantes 

de Chaveamento a partir de Simulações Utilizando a Técnica da Injeção Reversa 

Resumo 

Esta pesquisa trata da continuação do plano de trabalho proposto, promovendo 
a expansão da rede utilizada anteriormente, a fim de validar os resultados 
obtidos e observar outros cenários. Nesse sentido, o estudo baseia-se na análise 
dos efeitos nos sistemas de transmissão de energia elétrica decorrentes do uso 
da técnica de Chaveamentos Corretivos. Essa técnica consiste na abertura ou 
fechamento de barramentos das subestações e na alteração da topologia da 
rede, redirecionando a dinâmica do fluxo de potência da rede em questão. Desse 
modo, há margem para eliminação e redução de sobrecargas no sistema 
elétrico, sendo possível que esta supere outras alternativas como o redespacho 
da geração, criação de novas subestações e retirada de cargas, por 
exemplo.Com a utilização do software Scilab, é realizada a criação de um 
sistema teste, onde se extraem as magnitudes das grandezas elétricas em cada 
ramo e observam-se comportamentos oriundos de contingências na rede de 
confiabilidade do IEEE. Neste momento, é realizada uma rotina cujo objetivo é 
simular perdas em cada linha deste sistema, a fim de pôr à prova a flexibilidade 
da técnica utilizada para resolver contingências. Percebe-se, com o decorrer das 
simulações e estudos realizados, que a técnica de Chaveamentos Corretivos 
representa uma alternativa capaz de abranger redes com diversas 
características, configurando-se entre as alternativas de melhor custo-benefício 
quanto à redução de gastos e aumento da confiabilidade da rede. 
 
Palavras-chave: Fluxo de potência; Eliminação de sobrecarga; Funções de 

alívio. 

TITLE: Analysis of Electrical Networks State After Performing Switching Variants 

from Simulations Using the Reverse Injection Technique 

Abstract 
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This research is about the continuation of the proposed work plan, promoting the 
expansion of the previously used network, in order to validate the obtained results 
and observe other scenarios. In this sense, the study is based on the analysis of 
the effects on the electric power transmission systems resulting from the use of 
the Corrective Switching technique. This technique consists of opening or closing 
substation buses and changing the network topology, redirecting the power flow 
dynamics of the network in question. Thus, there is margin for elimination and 
reduction of overloads in the electrical system, which may overcome other 
alternatives such as the redesign of generation, creation of new substations and 
removal of loads, for example. Using Scilab software, a test system is created, 
which extracts the magnitudes of the electrical quantities in each branch and 
observes contingency behaviors in the IEEE reliability network. At this moment, 
a routine is performed whose objective is to simulate losses in each line of this 
system, in order to test the flexibility of the technique used to solve contingencies. 
It is noticed, during the simulations and studies performed, that the Corrective 
Switching technique represents an alternative capable of covering networks with 
various characteristics, being one of the most cost-effective alternatives in terms 
of cost reduction and increased reliability network. 

 
 
Keywords: Power flow; Overload elimination; Relief Functions. 
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TÍTULO: Uma investigação de técnicas de seleção de características baseadas 

em algoritmos genéticos aplicadas à biometria keystroke dynamics 

Resumo 

Devido ao uso contínuo das redes sociais, os usuários podem ficar vulneráveis 
a situações online, como a pedofilia. Uma das maneiras de investigar um suposto 
pedófilo é verificar a legitimidade do gênero que alega. Uma técnica possível a 
adotar é a análise da dinâmica das teclas. No entanto, essa técnica pode extrair 
muitos atributos, causando um impacto negativo na precisão do classificador 
devido à presença de atributos redundantes e irrelevantes. Assim, este trabalho 
usando a abordagem wrapper na seleção de recursos usando algoritmos 
genéticos e como classificadores KNN, SVM e Naive Bayes. Trazendo como 
melhor resultado o classificador SVM com 90% de precisão, identificando o que 
é mais adequado para ambas as bases. 

 
Palavras-chave: dinâmica de teclas, reconhecimento de gênero, algoritmo 

genético 

TITLE: An investigation of genetic algorithm-based feature selection techniques 

applied to keystroke dynamics biometrics 

Abstract 

Due to the continuous use of social networks, users can be vulnerable to online 
situations such as pedophilia treats. One of the ways to do the investigation of an 
alleged pedophile is to verify the legitimacy of the genre that it claims. One 
possible technique to adopt is keystroke dynamics analysis. How- ever, this 
technique can extract many attributes, causing a negative impact on the accuracy 
of the classifier due to the presence of redundant and irrelevant attributes. Thus, 
this work using the wrapper approach in features selection using genetic 
algorithms and as KNN, SVM, and Naive Bayes classifiers. Bringing as best result 
the SVM classifier with 90% accuracy, identifying what is most suitable for both 
bases. 
 
Keywords: keystroke dynamics, gender recognition, genetic algorithm 
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TÍTULO: Desenvolvimento de um modelo para o combate no ambiente de 

Starcraft 

Resumo 

 

O plano de trabalho tinha como objetivo desenvolver um modelo de combate 
para o ambiente de StarCraft II, um jogo eletrônico de estratégia em tempo real 
(RTS) publicado pela Blizzard Entertainment. Esse modelo de combate 
consistiria de uma inteligência artificial treinada através de técnicas de 
aprendizagem por reforço. No entanto, ao analisar o panorama do plano de 
trabalho, o grupo de pesquisa considerou necessário o desenvolvimento de uma 
biblioteca modular de aprendizagem por reforço, para facilitar a futura 
implementação de modelos e os testes deles. A biblioteca, chamada de URNAI-
Tools, foi desenvolvida, permitindo a implementação de diversos algoritmos de 
aprendizagem por reforço tradicionais, como Deep Q-Learning, Policy Gradient, 
Q-Learning, entre outros. Para validar a funcionalidade desses modelos foram 
feitos testes utilizando jogos mais simples que StarCraft II, como os jogos da 
biblioteca de aprendizagem por reforço OpenAi Gym disponível na linguagem de 
programação Python, validando-os com sucesso. Com a nossa biblioteca 
desenvolvida, o alicerce para o desenvolvimento de modelos de combate em 
StarCraft II foi estabelecido, sendo objetivo dos próximos planos de trabalho do 
Projeto dar continuidade ao desenvolvimento dessa biblioteca com um foco 
específico em StarCraft II, para enfim obter um modelo de combate funcional. 

 
 
Palavras-chave: Aprendizagem por Reforço, StarCraft II, Deep Q-Learning 

TITLE: Development of a combat model in the StarCraft environment 

Abstract 

 

The work plan had the objective of developing a combat model for the StarCraft 
II environment, a video game of real time strategy (RTS) published by Blizzard 
Entertainment. This combat model would be comprised of an artificial intelligence 
trained through reinforcement learning techniques. However, when analyzing the 
prospect of the work plan, the research group considered necessary the 
development of a modular reinforcement learning library, to facilitate the future 
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implementation of models and their tests. The library, named URNAI-Tools, was 
developed, allowing the implementation of various traditional reinforcement 
learning algorithms, such as Deep Q-Learning, Policy Gradient, Q-Learning, 
among others. To validate these models we tested them using simpler games 
than StarCraft II, such as the games from the OpenAi Gym reinforcement learning 
library, available in the Python programming language, successfully validating 
them. With our library developed, the groundwork for the development of 
StarCraft II combat models is established, with the continued development of this 
library focusing on StarCraft II being the goal of future work plans, with a final 
goal to reach a functional playing model. 

 
 
Keywords: Reinforcement learning, StarCraft II, Deep Q-Learning 
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TÍTULO: Divulgação e popularização da física através de redes sociais: Uma 

nova forma de aprender. 

Resumo 

 

A divulgação cientifica feita de formas não convencionais, é de extrema 
importância para que as pessoas, principalmente os jovens que estão com suas 
mentes em desenvolvimento, sejam influenciados a ver a ciência com novos 
olhos, não como uma um conteúdo a ser obrigatoriamente aprendido em sala de 
aula, mas como uma fonte inesgotável de conhecimento que pode ser adquirido 
até mesmo de forma dinâmica. Desta forma, o projeto intitulado” conectados com 
a ciência” (Inclusão cientifica de escolas e estudantes e divulgação em redes 
sociais), tem como principal objetivo alcançar o maior número de estudantes 
possível através de vídeos dinâmicos, experimentais e explicativos sobre os 
mais diversos campos da física, que por sua vez, tornam o aprendizado mais 
fácil e atrativo ao público. Os vídeos foram feitos baseados nos conteúdos 
lecionados no ensino médio. Ao longo deste ciclo foi feita uma sequência de 
vídeos sem temáticas pré-definidas, que posteriormente foram divulgados nos 
meios de comunicação /mais populares na contemporaneidade (Instagram, 
facebook e youtube). 

 
 
Palavras-chave: Divulgação. Ciência. Física. Meios de comunicação. 

Dinamicidade. 

TITLE: Dissemination and popularization of physics through social networks: A 

new way of learning. 

Abstract 

 

Scientific dissemination done in unconventional ways is extremely important for 
people, especially young people with developing minds, to be influenced to see 
science with new eyes, not as a content to be learned in class. but as an 
inexhaustible source of knowledge that can be acquired even dynamically. Thus, 
the project entitled “Connected with science” (Scientific inclusion of schools and 
students and dissemination in social networks) aims to reach as many students 
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as possible through dynamic, experimental and explanatory videos on the most 
diverse fields. physics, which in turn make learning easier and more attractive to 
the public. The videos were made based on the contents taught in high school. 
Throughout this cycle was made a sequence of videos without predefined 
themes, which were later released in the media / most popular in contemporary 
(Instagram, facebook and youtube). 

 
 
Keywords: Disclosure. Science. Physics. Media. Dynamicity 
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CÓDIGO: ET0624 
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ORIENTADOR: LUCIENE DA SILVA SANTOS 

 

 

TÍTULO: APLICAÇÃO DE TÉCNICAS QUIMIOMÉTRICAS PARA 

IDENTIFICAÇÃO DA ADULTERAÇÃO DE DIESEL B10 POR ÓLEOS 

VEGETAIS PROVENIENTES DE FRITURAS 

Resumo 

Uma das maiores preocupações associada ao seu uso do diesel é sua 
adulteração . Geralmente, esse processo é realizado com substâncias de menor 
valor agregado que podem contribuir com a poluição. A quimiometria é 
caracterizada por ser um métodos rápido e eficiente para a detecção e 
quantificação desses possíveis adulterantes. Desta forma, neste trabalho foram 
utilizados métodos espectroscópicos, como infravermelho médio com 
transformada de Fourier, FTIR, e infravermelho próximo, NIR, associados a 
técnica quimiométrica Multivariate Curve Resolution Alternating Least Squares 
(MCR-ALS), para a identificação e quantificação de óleos vegetais provenientes 
de frituras adicionados ao diesel. Foram também realizadas análises físico-
químicas especificadas pela Agência Nacional de Petróleo Gás Natural e 
Biocombustível - ANP, tais como, massa específica, viscosidade cinemática, 
ponto de fulgor e destilação atmosférica, de acordo com normas da American 
Society for Testing and Materials (ASTM), que apresentaram resultados 
insuficientes para a identificação da adulteração com inserção de pequenas 
quantidades de óleo, visto que nessas condições os resultados obtidos ainda 
permaneceram dentro das especificações, sendo a destilação ASTM D86 a 
técnica que obteve melhores resultados para a identificação da adulteração. Os 
dois modelos criados com o MCR-ALS, com o FTIR e com o NIR, se mostraram 
eficientes na identificação e quantificação do adulterante nas misturas e um bom 
ajuste. 
 
Palavras-chave: Diesel S10, Adulteração, FTIR, NIR, MCR-ALS 

TITLE: Application of chemometric techniques to identify B10 diesel adulteration 

by vegetable oils from frying. 

Abstract 

One of the biggest concern associated to diesel uses is adulteration. Usually, this 
process is made with substances of lower added value that can contribute to 
pollution. The chemometrics is characterized by being a fast and efficient method 
for the detection and quantification of these possible adulterants. Thus, in this 
work were used Spectroscopic methods, like Fourier transform infrared, FTIR, 
and near infrared, NIR, associated with chemometric technique Multivariate 
Curve Resolution Alternating Least Squares MCR-ALS, for the identification and 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1507 

 

quantification of vegetable oils from frying, added to the diesel. Were also realized 
physicochemical analysis specified by the National Agency of Petroleum Natural 
Gas and Biofuels - ANP, such as, specific gravity, kinematic viscosity, flash point 
and atmospheric distillation, according to standards by American Society for 
Testing and Materials International (ASTM), that presents insufficient results to 
identify adulteration by inserting small amounts of oil , since under these 
conditions the results obtained are still within specifications, being an ASTM D86 
distillation technique that obtain the best result for an identification. Both models 
created with the MCR-ALS, the FTIR and the NIR, were efficient in identifying 
and quantifying the adulterant in the mixtures and a good fit. 
 
Keywords: Diesel S10, Adulteration, FTIR, NIR, MCR-ALS 
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TÍTULO: Alterações em propriedades mecânicas de compósitos carbono-epóxi 

causadas por envelhecimento acelerado 

Resumo 

Os progressos científico-tecnológicos resultaram em uma maior demanda por 
materiais avançados, com propriedades superiores às classes de materiais 
tradicionais. Dessa forma, os materiais compósitos são criados para atender 
determinadas aplicações tecnológicas. Os compósitos denominados CFRPs se 
destacam em várias indústrias, sobretudo na indústria aeroespacial, pois aliam 
baixa densidade a resistências mecânicas elevadas. Outros setores que fazem 
uso deste material são as indústrias petrolífera e de geração de energia limpa 
por força das marés. Essa fonte renovável tem um alto potencial energético, 
portanto é necessário simular a operação desse material em ambientes 
extremos, em imersão prolongada em solução salina sintética, para 
compreender como as propriedades do material serão afetadas e verificar a 
rentabilidade dessa forma alternativa de geração de energia. Esta pesquisa teve 
o objetivo geral de direcionar os estudos para os efeitos do envelhecimento em 
compósitos carbono-epóxi, que envelheceram por imersão do material em 
solução salina, através de ensaios de caracterização não destrutivos por 
diferentes períodos de envelhecimento. Por meio desses testes, obtivemos uma 
perda de massa das amostras e resultados de FTIR em forma de transmitância 
que denunciam degradação do compósito, um aumento de porosidade nas 
amostras envelhecidas condicionadas por um período mais longo o que 
provavelmente acarretou em diminuição de suas propriedades mecânicas. 
 
Palavras-chave: CFRP; envelhecimento acelerado; água salina; caracterização 

TITLE: The effect of accelerated ageing on the mechanical properties of carbon-

epoxy composites 

Abstract 

Scientific and technological development have resulted in a greater demand for 
advanced materials, which have superior properties to traditional material 
categories. Therefore, composite materials are created to meet certain 
technological applications. CFRPs composites stand out in many industries, 
especially in the aerospace industry, because they combine low density with high 
Young's modulus. Other sectors that make use of this material are the oil and 
tidal clean energy industries. This renewable source has a high energy potential, 
so it is necessary to simulate the operation of this material in extreme 
environments, with prolonged immersion in synthetic saline solution, to 
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understand how the material properties will be affected and to verify the 
profitability of this alternative form of energy generation. The main objective of 
this research is to investigate the effects of aging in carbon-epoxy composites, 
which aged by immersion of the material in saline water, through non destructive 
characterization methods and different aging periods. Through non-destructive 
characterization, the results were mass loss and FTIR results in the form of 
transmittance indicate degradation of the epoxy matrix with the accelerated 
aging, an increase in porosity over a longer period which probably led to lower 
mechanical properties. 
 
Keywords: CFRP; accelerated ageing; sea water; characterization 
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TÍTULO: Estudo dos Parâmetros Críticos no Controle de Plantas via Redes 

industriais Sem Fio 

Resumo 

A instrumentação sem fio (wireless) tem sido empregada em sistemas de 
controle em rede, formando uma arquitetura de controle com o tráfego de 
informações via meio sem fio. Contudo, existem algumas características que 
podem influenciar no projeto do sistema de controle, como a taxa de perda de 
pacotes ou de entrega de pacotes. Este trabalho propõe avaliar a influência da 
taxa de entrega de pacotes na variação do erro de regime permanente de uma 
malha de controle de nível. Foi implementada uma arquitetura de sistema de 
controle em rede sem fio com tecnologia ISA 100.11a para realizar os testes e a 
coleta de dados. Os resultados comprovam que existe uma correlação direta da 
perda de pacotes com o erro do controlador. 
 
Palavras-chave: Sistemas de Controle em Rede, Redes Industriais Sem Fio, ISA 

100.11a 

TITLE: Study of Critical Parameters in Plant Control via Industrial Wireless 

Networks (WSIN) 

Abstract 

Wireless instrumentation has been used in networked control systems (NCS), 
generating a control architecture with wireless information traffic. However, there 
are some features that can influence the design of the control system, such as 
the packet loss rate or the package delivery rate. This work proposes to evaluate 
the influence of the packet delivery rate on the variation of the steady state error 
of a level control. A wireless networked control system architecture with ISA 
100.11a technology was mplemented to perform the tests and data collection. 
The results show that there is a direct correlation of packet loss with the controller 
error. 
 
Keywords: Wireless Networked Control Systems, Industrial Wireless Sensor 

Network 
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TÍTULO: Proposta de caracterização do chorume do aterro sanitário de Ceará-

Mirim/RN 

Resumo 

O modo de consumo atual, atrelado aos processos produtivos, tem acarretado 
um aumento exponencial na geração de resíduos, com isso a gestão dos 
mesmos ganhou grande destaque. Em 2010 foi instituída a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (Lei 12305/10), que traz em suas diretrizes a recomendação 
de disposição final dos resíduos em aterros sanitários, como um subproduto da 
operação dos aterros, são gerados lixiviados tóxicos e de complexa composição, 
tendo um potencial poluidor elevado se não passarem pelos tratamentos 
adequados. Como o chorume apresenta especificidades de acordo com o tipo 
de material, manejo e fatores climáticos, não existe um método de tratamento 
padrão, sendo a caracterização do lixiviado uma ferramenta auxiliar as técnicas 
de tratamento. Dessa forma o presente trabalho objetiva propor parâmetros de 
análise para caracterização do chorume do aterro sanitário localizado na Região 
Metropolitana de Natal no município de Ceará-Mirim/RN - BRASECO. Para tanto, 
realizou-se um levantamento bibliografico de teses, dissertações e artigos, 
publicados em portais eletrônicos. Os principais parâmetros propostos foram: 
pH, DQO inerte, cloretos, turbidez entre outros, evidenciando a importância da 
caracterização para um tratamento de maior eficácia. 
 
Palavras-chave: Lixiviado, aterro sanitário, remediação, caracterização. 

TITLE: Characterization proposal of the slurry of the Ceará-Mirim / RN 

Abstract 

The current mode of consumption, linked to production processes, has led to an 
exponential increase in waste generation. In 2010, the National Solid Waste 
Policy (Law 12305/10) was instituted, which has in its guidelines the 
recommendation of final disposal of waste in landfills, as a byproduct of the 
operation of landfills, toxic leaches of complex composition are generated. having 
a high polluting potential if they do not go through the proper treatments. As 
landifill leachate has specificities according to material type, management and 
climatic factors, there is no standard method of combat, being a characterization 
of the use of slurry as an auxiliary tool for treatment techniques. Thus the present 
work aims to propose analysis parameters to characterize the leachate of the 
landfill sanitary located in the metropolitan region of Natal in the city of Ceará-
Mirim / RN - BRASECO. Therefore, a bibliographic survey of theses, dissertations 
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and articles, published in electronic portals was produced. The main parameters 
were: pH, inert COD, chlorides, turbidity among others, evidencing the 
importance of characterization for a higher impact treatment. 
 
Keywords: leachate, landfill sanitary, remediation, characterization. 
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TÍTULO: Estudo do efeito do tipo de recipiente de síntese e como isso afeta a 

morfologia e a microestrutura da Hidroxiapatita obtida por combustão 

Resumo 

 

Hidroxiapatita - HAp, principal versão sintética das fases de fosfatos de cálcio, 
que correspondem a 70% da composição dos ossos humanos, é um biomaterial 
que desperta grande interesse na área odonto-médica, devido a sua similaridade 
em composição e estrutura. Sabendo da influência direta do método de síntese 
na estrutura do material obtido, este trabalho de pesquisa se propôs a obter HAp 
nanométrica, para que fosse o mais similar possível à biológica, por reação de 
combustão, avaliando a influência da escolha de combustíveis, juntamente com 
a razão de diluição dos reagentes, e tipo do material de síntese, na estrutura da 
HAp obtida. Para caracterização, foram utilizadas as técnicas: DRX e MEV. Os 
resultados mostraram que foi obtida a fase HAp micrométrica formando 
aglomerados heterogêneos de fácil desaglomeração, de modo mais eficiente e 
com maior grau de pureza quando utilizadas a glicina como combustível, razão 
de diluição 1:3 e calcinação em forno de mufla a 600 e 900°C, quando utilizado 
recipiente metálico; e quando realizada a calcinação em recipiente cerâmico, 
diretamente em mufla a 600ºC. 

 
 
Palavras-chave: pH, Temperatura, Calcinação, HAp, Combustão. 

TITLE: Study of the type of synthesis recipient’s effect and how it affects the 

morphology and microstructure of hydroxyapatite obtained by combustion 

method 

Abstract 

 

Hydroxyapatite - HAp, the main synthetic version of the calcium phosphate 
phases, which corresponds to 70% of the human bones' composition, is a 
biomaterial that attracts great interest in the odonto-medical area due to its 
similarity in composition and structure. Knowing the direct synthesis method's 
influence on the structure of the obtained material, this research work proposed 
to obtain nanometric HAp, to be as similar as possible to the biological one, by 
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combustion reaction, evaluating the influence of the choice of fuels, together with 
the dilution ratio of the reagentes, and material type of the recipient in the 
obtained HAp structure. For characterization, the following techniques were used: 
DRX and SEM. The results showed that the micrometric HAp phase was obtained 
more efficiently and with a higher purity when using glycine as fuel, 1:3 dilution 
ratio and calcination in a muffle furnace at 600 and 900°C, during the use of 
metallic recipient. For ceramic recipient, when used muffle furnace at 600°C to 
do direct calcination. 

 
 
Keywords: pH, Temperature, Calcination, HAp, Combustion. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1515 

 

CÓDIGO: ET0641 

AUTOR: CAIO LUCAS GUEIROS PEDROSA MARTINS 

ORIENTADOR: MARIA CAROLINA BURGOS COSTA DO NASCIMENTO 

 

 

TÍTULO: SÍNTESE DE MICROCÁPSULAS DE POLI(UREIA-FORMALDEÍDO) 

COM ENB 

Resumo 

Este estudo teve como finalidade a sintese de microcapsulas preenchidas com 
óleos vegetais e 5-etileno-2-norborneno (ENB), para fabricação de um compósito 
com efeito de autorreparo. Para realização desse procedimento, primeiramente 
foram realizados sínteses, em seguida foi realizados ensaios de caracterização, 
para averiguar se o resultado obtido era esperado. Esses ensaios foram: MEV, 
FTIR, MO, assim como também foi realizado o cálculo para determinação da 
taxa de rendimento da síntese realizada. Como resultado obtido, pode 
comprovar pelo ensaio de FTIR, que realmente houve reticulação do ENB 
quando entra em contato com o catalisador de Grubbs. No ensaio de Microscopia 
observou-se semelhança nas sínteses de microcápsulas com agentes 
nucleantes, uma variação de diâmetro de 40-200 μm e a taxa de rendimento para 
as sínteses com resultados próximos. 
 
Palavras-chave: síntese de microcápsulas, autorreparo,ENB, óleos vegetais. 

TITLE: SYNTHESIS OF POLY (UREA-FORMALDEHYDE) MICROCAPPSULES 

WITH ENB 

Abstract 

The purpose of this study was to synthesize microcapsules filled with vegetable 
oils and 5-ethylene-2-norbornene (ENB) to produce a self-healing composite. To 
perform this procedure, first syntheses were performed, then characterization 
tests were performed to verify if the obtained result was expected. These tests 
were: SEM, FTIR, MO, as well as the calculation to determine the yield rate of 
the synthesis performed. As a result, it can be seen from the FTIR test that ENB 
was actually cross-linked when it comes in contact with the Grubbs catalyst. In 
the Microscopy assay, there was similarity in microcapsule synthesis with 
nucleating agents, a diameter variation of 40-200 μm and the yield rate for 
syntheses with similar results. 
 
Keywords: microcapsules' synthesis, self-healing, ENB, vegetable oils. 
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TÍTULO: Síntese e caracterização do complexo cis-

[Ru(byp)2(NO)(AMNO)](PF6)3. 

Resumo 

O desenvolvimento de nitrosilo complexos de rutênio vem despertando o 
interesse científico, em razão de serem compostos termodinamicamente 
estáveis e fotoquimicamente ativos, os mesmos apresentarem potencialidade 
biológica ao liberar a molécula de NO de forma seletiva e controlada. Diante 
disso o trabalho teve como objetivo sintetizar e caracterizar o cis-
[Ru(bpy)2(NO)(AMNO)](PF6)3, possível doador de NO, onde o ligante AMNO = 
2-amino-4metil-5-nitro-6-oxo-1,6-dihidropyrimidina. O composto foi estudado 
pelas seguintes análises: espectroscopia vibracional na região do infravermelho, 
espectroscopia eletrônica na região do UV-Vis, reatividade fotoquímica e 
eletroquímica. O espectro eletrônico do complexo em água apresentou duas 
bandas, uma em 241 nm e outra em 288 nm ambas, características da transição 
π → π* do ligante bipiridina, e uma terceira banda em 463 nm na qual pode ser 
atribuída a transferência de carga do metal para o ligante, do tipo dπ(Ru)→ 
π*(bpy). Através do espectro vibracional na região do infravermelho, pôde-se 
observar a presença de um pico em 1932 cm-1sendo atribuído ao modo de 
estiramento N-O. No voltamograma cíclico observou-se um processo referente 
ao par redox NO+/0, com potencial de meia onda em -28,5 mV. Na análise 
fotoquímica pôde-se avaliar a reatividade do complexo, onde foi observado que 
à medida que a amostra foi submetida à exposição da luz branca por 3 horas, 
ocorreu a diminuição da banda referente ao NO+, ou seja, o NO+ foi reduzido a 
NO0. 
 
Palavras-chave: Óxido nítrico. Rutênio. Atividade fotoquímica. 

TITLE: Synthesis and characterization of cis-[Ru(byp)2(NO)(AMNO)](PF6)3. 

Abstract 

The development of ruthenium nitrosyl complexes has aroused the scientific 
interest, because they are thermodynamically stable and photochemically active 
compounds, they have biological potential by releasing the NO molecule 
selectively and controlled. Therefore, the objective of the present work was to 
synthesize and characterize the cis- [Ru(bpy)2(NO)(AMNO)](PF6)3, a possible 
NO donor where the linker AMNO = 2-amino-4-methyl-5-nitro-6-oxo-1,6-
dihydropyrimidine. The compound was studied by the following analyzes: infrared 
vibrational spectroscopy, electron spectroscopy in the UV-Vis region, 
photochemical reactivity and electrochemistry. The electron spectrum of the 
complex in water presented two bands, one at 241 nm and one at 288 nm, both 
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characteristics of the π → π * transition of the bipyridine linker, and a third band 
at 463 nm in which charge transfer from the metal for the binder, of type dπ (Ru) 
→ π * (bpy). Through the vibrational spectrum in the infrared region, it was 
possible to observe the presence of a peak in 1932 cm-1 being attributed to the 
N-O stretch mode. In the cyclic voltammogram a process was observed for the 
NO+/0 redox pair, with half-wave potential at -28.5 mV. In the photochemical 
analysis it was possible to evaluate the reactivity of the complex, where it was 
observed that as the sample was submitted to white light exposure for 3 hours, 
the NO+ band decreased, that is, NO+ was reduced to NO0. 
 
Keywords: Nitric oxide. Ruthenium. Photochemical activity. 
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CÓDIGO: ET0649 

AUTOR: TALITA PEREIRA DE ASSIS PONTES 
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TÍTULO: Estudo sobre a formação de filmes finos automontados com Quitosana 

Resumo 

Novas alternativas para a identificação de nitrito veem ganhando grande 
destaque uma vez que este é um poluente comumente encontrado em diferentes 
matrizes como águas, alimentos e agroindústria causando conseqüentemente 
danos para a saúde. Eletrodos quimicamente modificados podem ser uma ótima 
opção para a identificação de nitritos visto que aumentam a sensibilidade de 
eletrodos comuns melhorando assim sua resposta analítica. Neste trabalho foi 
realizada a síntese e caracterização de um complexo de cobre com base de 
Schiff biopolimérica (Cu/QP/OV) formada a partir da reação entre quitosana e 
orto-vanilina utilizando para a caracterização as técnicas de espectroscopia 
vibracional na região do infravermelho, espectroscopia eletrônica na região do 
ultravioleta e visível e análise elementar (CHN). Foi testada a aplicação e 
adequação deste composto como modificador químico de eletrodo de trabalho a 
fim de empregá-lo na identificação de nitrito utilizando voltametria cíclica. As 
respostas obtidas mostraram que o eletrodo modificado desenvolvido possui 
excelente desempenho na identificação de nitrito ainda que em concentrações 
baixas (na faixa de μM) podendo assim ser aprimorado e posteriormente testado 
em amostras reais. 
 
Palavras-chave: Nitrito, Bases de Schiff, eletrodo quimicamente modificado. 

TITLE: Identification of nitrite using carbon paste electrode modified with copper 

biopolymeric Schiff base complex. 

Abstract 

New alternatives for nitrite identification are gaining prominence since this is a 
pollutant commonly found in different matrices such as water, food and 
agroindustry, consequently causing health damage. Chemically modified 
electrodes can be a great choice for nitrite identification as they increase the 
sensitivity of common electrodes thus improving their analytical response. In this 
paper the synthesis and characterization of a copper biopolymeric Schiff base 
complex(Cu/QP/OV)formed from the reaction between chitosan and ortho-
vanillin was performed using the infrared vibrational spectroscopy techniques for 
the characterization electron spectroscopy in the ultraviolet and visible region and 
elemental analysis (CHN). The application and suitability of this compound as a 
working electrode chemical modifier was tested in order to use it to identify nitrite 
using cyclic voltammetry. The answers obtained showed that the modified 
electrode developed has excellent performance in the identification of nitrite even 
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at low concentrations (in the μM range) and can thus be improved and further 
tested in real samples. 
 
Keywords: Keywords: Nitrite, Schiff Bases, Chemically Modified Electrode. 
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TÍTULO: Preparação de catalisadores altamente ativos e estáveis na conversão 

do glicerol a bioprodutos 

Resumo 

    A conversão de glicerol em produtos de maior valor econômico vem tornando-
se atrativa devido à grande produção deste composto na indústria de biodiesel, 
onde ele é gerado como co-produto. Muitos materiais têm sido amplamente 
estudados como potenciais catalisadores para as reações de transformação do 
glicerol em outros produtos, como as zeólitas e os materiais mistos, que 
envolvem um metal de transição em sua composição. Neste trabalho foi utilizado 
o método de Pechini para produção dos catalisadores, aliada à uma 
impregnação. Os produtos, em sua maioria, foram caracterizados com técnicas 
de microscopia eletrônica de varredura, difração de raio-X, fluorescência de raio-
X e o estudo da redução a temperatura programada. Os resultados mostraram 
uma conversão significativa do glicerol, quando tratados com catalisadores junto 
à uma impregnação, superiores a 90%. 

 
Palavras-chave: Glicerol, acetol, conversão, bioprodutos, catalisadores. 

TITLE: Preparation of highly active and stable catalysts in the conversion of 

glycerol to bioproducts. 

Abstract 

 

     The conversion of glycerol into products of higher economic value has become 
attractive due to the large production of this compound in the biodiesel industry, 
where it is generated as a co-product. Many materials have been widely studied 
as potential catalysts for glycerol transformation reactions in other products, such 
as zeolites and mixed materials, which involve a transition metal in their 
composition. In this work the Pechini method was used to produce the catalysts, 
allied to an impregnation. Most of the products were characterized by scanning 
electron microscopy, X-ray diffraction, X-ray fluorescence techniques and the 
study of programmed temperature reduction. The results showed a significant 
conversion of glycerol when treated with impregnation catalysts, greater than 
90%. 
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Keywords: Glycerol, acetol, converion, bioproducts, catalysts. 
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TÍTULO: TRATAMENTO DE CHORUME UTILIZANDO REAÇÃO FOTO-

FENTON 

Resumo 

A crescente geração de resíduos, atrelada a nova Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (Lei 12305/10), que institui a obrigatoriedade dos aterros sanitários, 
trouxe mais uma preocupação ambiental, que compreende os lixiviados, 
oriundos da decomposição da matéria orgânica, e os desafios de seu tratamento, 
devido a sua complexa composição. Com isto, o presente trabalho, teve como 
objetivo analisar o uso de Processos Oxidativos Avançados, mais 
especificamente o foto-Fenton, no tratamento do chorume do aterro sanitário da 
região metropolitana de Natal (BRASECO). Para os experimentos, foi usado 
reator anular fotoquímico e feito um planejamento experimental 22 (variando 
concentrações de H2O2 e Fe), com tempo de reação de 120 min, e as amostras 
foram analisadas em analisador de carbono orgânico. A maior porcentagem de 
remoção de carbono orgânico total, foi de 72%. Porém, no acompanhamento das 
reações, não houve linearidade e tão pouco estabilização dos contaminantes, 
indicando a necessidade de um maior tempo de reação, variação de composição 
dos reagentes e verificação de outros fatores, não analisados, como cor, DQO, 
DBO, turbidez e outros parâmetros físico-químicos. 

 
Palavras-chave: Lixiviado, Processos Oxidativos Avançados, Carga Orgânica. 

TITLE: TREATMENT OF THE LANDFILL LEACHATE USING PHOTO-FENTON 

REACTION 

Abstract 

The increasing generation of waste, trailer the new National Solid Waste Policy, 
which establishes the obligation of landfill sanitary , brought another 
environmental concern, the leachate, derivatives of decomposition of organic 
matter, and the challenges the their treatments. due to its complex composition. 
With this, the present work had as objective the analysis of the Advanced 
Oxidative Processes, more specifically the photo-Fenton, in the treatment of the 
landfill leachate metropolitan region of Natal (BRASECO). To the Experiments, 
was used annular photochemical reactor and the experimental planning 22 
(varying H2O2 and Fe levels), with reaction time of 120 min, samples were 
analyzed in organic carbon analyzer. The highest percentage of total organic 
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carbon was 72%. However, reactions, there was no linearity and little stabilization 
of the contaminants, indicating the need for a longer reaction time, analyze 
variation of reagent composition and verification of other factors not analyzed, 
such as color, COD, BOD. , turbidity and other physical and chemical parameters. 
 
Keywords: Leachate, Advanced Oxidative Processes, Organic Charge. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de uma ferramenta de corte autolubrificada 

Resumo 

Atualmente, a maioria das ferramentas de corte de alta velocidade apresentam 
revestimentos auto-lubrificantes que diminui o uso de lubrificantes líquidos ou 
refrigerantes. Os filmes sólidos lubrificantes, tais como MoS2 e grafite, podem 
ser usados para obter um controle de atrito e desgaste em aplicações 
tribológicas severas. Estes revestimentos são formados através de técnicas de 
deposição por plasma como a pulverização catódica (magnetron sputtering). 
Neste trabalho, foi desenvolvido um processo híbrido de formação de filmes, 
sendo formado multicamadas de nitreto de titânio (TiN) e bissulfeto de 
molibdênio (MoS2) , qual usou-se técnicas de deposição por gaiola catódica e 
magnetron sputtering. Os filmes foram depositados em substratos de aço M2 e 
ferramentas de WC, sendo realizados ensaios de microdureza, Difração de 
raios-X, Espectroscopia de energia dispersiva (EDS), Microscopia de força 
atômica (MFA), microscopia eletrônica de varredura (MEV). Após os processos 
de deposição das camadas foi realizado um ensaio de usinagem em torno 
convencional, na qual se apresentou resultados favoráveis a lubricidade do 
material, como diminuição. Logo, tivemos um aumento de vida útil e menor 
possibilidade de formação de trincas térmicas nas ferramentas submetidas ao 
processo híbrido. 
 
Palavras-chave: Sólidos lubrificantes, Magnetron Sputtering, Ferramentas de 

corte 

TITLE: Development of a self-lubricating cutting tool 

Abstract 

 Today, most high-speed cutting tools feature self-lubricating coatings that 
decrease the use of liquid or refrigerant lubricants. Lubricating solid films such as 
MoS2 and graphite can be used to achieve friction and wear control in severe 
tribological applications. These coatings are formed by plasma deposition 
techniques such as magnetron sputtering. In this work, a hybrid film formation 
process was developed, consisting of multilayer titanium nitride (TiN) and 
molybdenum disulphide (MoS2), which used cathodic cage deposition and 
magnetron sputtering techniques. The films were deposited on M2 steel 
substrates and WC tools. Microhardness, X-ray diffraction, Dispersive energy 
spectroscopy (EDS), Atomic force microscopy (MFA), Scanning electron 
microscopy (SEM) tests were performed. After the layer deposition processes, a 
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conventional lathe machining test was performed, which showed favorable 
results to the material lubricity, as reduction. Thus, we had an increased service 
life and less possibility of thermal crack formation in the tools submitted to the 
hybrid process. 
 
Keywords: Lubricating Solids, Magnetron Sputtering, Cutting Tools 
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TÍTULO: Análise dinâmica de estruturas de pilares-parede considerando 

diferentes geometrias. 

Resumo 

      Esta pesquisa teve por objetivo inicial a realização de análises dinâmicas de 
elementos estruturais conhecidos como “pilares-parede”. Estes encontram-se, 
geralmente, no interior das edificações (no contorno das escadas ou dos poços 
de elevadores, por exemplo), formando um núcleo rígido que garante a 
estabilidade lateral do conjunto formado pelos pórticos e pilares-parede. 
Contudo, durante o desenvolvimento da pesquisa, verificou-se a necessidade da 
obtenção de certas propriedades geométricas das seções transversais dos 
pilares-parede com formato não padronizado e que, portanto, não seriam 
encontrados facilmente na literatura técnica. Um exemplo de propriedade 
geométrica é a constante de empenamento (Cw) que, para geometrias 
arbitrárias, apresenta um procedimento de cálculo difícil e cansativo. Assim, o 
enfoque desta pesquisa foi redirecionado para o desenvolvimento de um 
aplicativo, o PROPGEO, que determina as propriedades geométricas das 
seções transversais arbitrárias com praticidade e eficiência por meio de uma 
interface intuitiva e que agiliza o processo de cálculo. O aplicativo contempla 
seções geométricas usuais (padronizadas) e seções arbitrárias que requerem a 
inserção de nós e definição de segmentos a fim de aplicar o processo de 
integração numérica. Os resultados obtidos foram confrontados com os 
disponíveis na literatura. 
 
Palavras-chave: Propriedades geométricas, Constante de empenamento, 

Seções delgadas 

TITLE: DYNAMIC ANALYSIS OF SHEAR WALL STRUCTURES CONSIDERING 

DIFFERENT GEOMETRIES 

Abstract 

      The initial objective of this research was to perform dynamic analyzes of 
structural elements known as “wall pillars”. These are usually inside the buildings 
(around the stairs or elevator shafts, for example), forming a rigid core that 
ensures the lateral stability of the assembly formed by the gantries and wall-
pillars. However, during the development of the research, it was necessary to 
obtain certain geometric properties of the cross-sections of the non-standard 
wall-shaped pillars and, therefore, would not be easily found in the technical 
literature. An example of geometric property is the warping constant (Cw) which, 
for arbitrary geometries, presents a difficult and tiring calculation procedure. 
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Thus, the focus of this research was redirected to the development of an 
application, PROPGEO, which determines the geometric properties of arbitrary 
cross sections with practicality and efficiency through an intuitive interface and 
streamlines the calculation process. The application includes usual 
(standardized) geometric sections and arbitrary sections that require node 
insertion and segment definition in order to apply the numerical integration 
process. The results obtained were compared with those available in the 
literature. 
 
Keywords: Geometric Properties, Warping Constant, Thin Sections 
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TÍTULO: Simulação do processo de produção de biodiesel 

Resumo 

Boa parte da energia consumida no mundo é extraída do petróleo, o que gera 
preocupação, por tratar uma fonte limitada, finita e não renovável. Considerar 
esses fatores, aumentar a necessidade de usar alternativas energéticas, como 
o biodiesel. O biodiesel é uma mistura de ésteres que é aplicada por meio de 
uma transesterificação de triglicerídeos presentes em óleos e gorduras animais 
com álcool, normalmente metílico ou etílico, na presença de um catalisador. 
Nesta reação, é importante avaliar variáveis como catalisadores, temperatura e 
razão molar, pois estes afetam o rendimento da produção de biodiesel. O 
trabalho como objetivo realizar a simulação de uma planta de biodiesel, com 
base em sistemas da literatura, avalia uma proporção de álcool: óleo e como 
essa variável interfere no processo. Para triglicerídeo, selecione o óleo de canola 
virgem e o álcool, use o etanol em condições supercríticas para que não haja 
necessidade de usar um catalisador. Para testar a modificação com etanol 
supercrítico, use uma temperatura de 350 ºC e uma pressão de 20MPa. Ao 
realizar uma simulação, use uma conversão de 95% através da reação de 
transesterificação, seguida, extraia-se a parte superior da torre de destilação 
99,8% de etanol, por fim, execute uma segunda destilação, separando ou 
biodiesel do glicerol, corrente de topo em sua composição com 87% de biodiesel, 
enquanto corrente de base com 90% de glicerol. 
 
Palavras-chave: simulação, biodiesel, etanol supercrítico 

TITLE: Simulation of the biodiesel production process 

Abstract 

Much of the energy consumed in the world is extracted from oil, which is a 
concern because it is a limited, finite, non-renewable source. Consider these 
factors, increase the need to use energy alternatives such as biodiesel. Biodiesel 
is an ester mixture that is applied by transesterification of triglycerides in animal 
oils and fats with alcohol, usually methyl or ethyl, in the presence of a catalyst. In 
this reaction, it is important to evaluate variables such as catalysts, temperature 
and molar ratio, as these affect the yield of biodiesel production. The objective of 
this work is to simulate a biodiesel plant, based on literature systems, to evaluate 
an alcohol: oil ratio and how this variable interferes in the process. For 
triglyceride, select virgin canola oil and alcohol, use ethanol under supercritical 
conditions so that there is no need to use a catalyst. To test modification with 
supercritical ethanol, use a temperature of 350 ° C and a pressure of 20MPa. 
When performing a simulation, use a 95% conversion through the 
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transesterification reaction, then extract the top of the 99.8% ethanol distillation 
tower, then perform a second distillation by separating or biodiesel from glycerol, 
top stream in its composition with 87% biodiesel, while base stream with 90% 
glycerol. 
 
Keywords: simulation, biodiesel, supercritical ethanol 
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TÍTULO: Astronomia Observacional e Instrumental na UFRN: das Estrelas aos 

Exoplanetas. Sobre a Incidência de Excesso no Infravermelho em Estrelas com 

Planetas 

Resumo 

O projeto teve como objetivo central uma introdução a conceitos básicos da 
Física aplicados à astronomia observacional, acompanhado de um estudo 
excesso infravermelho em três estrelas com planetas. Identificamos excesso no 
infravermelho na SED’s das estrelas KIC 6607644, KIC 7430034 e KIC 8120608, 
indicativo da presença de detritos orbitando as referidas estrelas, com 
temperaturas entre 103 e 282K. As temperaturas encontradas são compatíveis 
com os valores de temperaturas do cinturão de asteroides e da nuvem zodiacal 
do nosso sistema planetário. 
 
Palavras-chave: Infravermelho, corpo negro. 

TITLE: Observational and Instrumental Astronomy at UFRN: from Stars to 

Exoplanets. About the Infrared Excess' Incidence in Stars With Planets 

Abstract 

The project has as main objective to introduce physics’ concepts to describe how 
this definitions are suitable for the observational astronomy. Accompanying the 
idea a study about the infrared excess' in three stars with planets. We identified 
infrared excess’ at the star’s KIC 6607644, KIC 7430034 and KIC 8120608 
SED’s. What is an indicative from the presence of debris arround the three stars 
mentioned before. With temperatures between 103 and 282 K. The finding 
temperatures are compatible with the values from the temperature of the asteroid 
belt and the zodiacal light of our own planetary system. 
 
Keywords: Infrared, black body. 
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TÍTULO: Em busca de ExoLuas, traços de atividade, rotação: Preparando a 

Missão espacial PLATO 2027 

Resumo 

Não há dúvidas que encontrar um lugar habitável fora do nosso planeta é um 
sonho da humanidade, nesse viés, nas últimas décadas os estudos sobre 
exoplanetas avançaram muito e vêm mostrando resultados bastante importantes 
principalmente para planetas grandes e próximos da estrela (Júpiters quentes). 
Com isso, para atingir uma precisão mais condizente com a necessária para 
detectar planetas do tipo Terra, telescópios cada vez mais precisos vem sendo 
desenvolvidos e lançados,como o CoRoT, passando para o Kepler e hoje já 
temos a missão TESS. Aproveitando os dados cada vez mais afiados, abre-se a 
possibilidade de pensar não só em detectar possíveis Exoluas como também 
estudar as possibilidades enquanto a habitabilidade dos satélites naturais dentro 
e fora do sistema solar. Neste estudo, buscamos compreender como uma lua 
pode ser habitável partindo de exemplos no próprio sistema solar. Além disso, 
abordamos o problema referente a como tratar os dados provenientes de 
observações de modo a torná-los mais apropriados para detecção de luas ou 
planetas menos massivos, mais especificamente parâmetros que envolvem a 
física estelar como o escurecimento de limbo. 

 
Palavras-chave: Astrofísica, Rotação, Exoluas 

TITLE: In Search for ExoMoons, Activity Traces, Rotation: Preparing to PLATO 

2027 Space Mission 

Abstract 

Undoubtedly, finding a habitable place outside our planet is a dream of humanity, 
in this bias, in recent decades studies on exoplanets have advanced a lot and 
have shown very important results especially for large and near-star planets (hot 
Jupiters). Thus, to achieve an accuracy more consistent with that needed to 
detect Earth-type planets, increasingly accurate telescopes are being developed 
and launched, such as CoRoT, then Kepler and today we have the TESS mission. 
Taking advantage of the increasingly sharp data, it opens up the possibility of 
thinking not only about detecting possible Exomoons but also studying the 
possibilities as the habitability of natural satellites inside and outside the solar 
system. In this study, we seek to understand how a moon can be habitable from 
examples in the solar system itself. In addition, we address the problem of how 
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to treat data from observations to make them more suitable for detecting less 
massive planets or moons, more specifically parameters involving stellar physics 
such as limb darkening. 
 
Keywords: Astrophysics, Exomoons, Rotation 
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TÍTULO: Análise estática e dinâmica de modelos matemáticos eficientes de 

pilares-parede. 

Resumo 

O projeto de estruturas esbeltas requer maior nível de cuidado dos projetistas na 
concepção estrutural considerando a possibilidade de instabilidade global por se 
tratar de uma estrutura mais propensa a deslocamentos horizontais. Por serem 
componentes do sistema de contraventamento, os pilares-parede 
desempenham importante função no conjunto resistente da estrutura; logo, é 
essencial representar adequadamente seu comportamento estrutural, e, para tal, 
faz-se necessária a utilização de modelos matemáticos adequados. Neste 
trabalho, foram analisados modelos matemáticos com grau de complexidade 
crescente (metodologia do modelamento hierárquico) para representar os 
pilares-parede com seção transversal em formato U, U enrijecido e E, tendo sido 
utilizado para as análises o código computacional ADINA, baseado no Método 
dos Elementos Finitos. Os resultados foram comparados, a depender do modelo 
matemático, às soluções analíticas disponíveis na literatura técnica e/ou àqueles 
obtidos a partir da avaliação de um modelo considerado mais complexo e cujas 
respostas se aproximam mais da realidade. Constatou-se que a modelagem por 
malha de elementos de viga conduz aos resultados satisfatórios, provando-se 
adequada à representação do comportamento estrutural de pilares-parede. 
 
Palavras-chave: Pilar-parede. Modelos matemáticos. Método dos Elementos 

Finitos. 

TITLE: Static and dynamic analysis of efficient mathematical models of shear 

walls 

Abstract 

The design of slender structures requires more attention of engineers in structural 
design considering the possibility of global instability because these are more 
susceptible to horizontal displacements. As components of a bracing system, 
shear-walls have an important function in the structure assembly, so it is essential 
to adequately represent its structural behavior, and for this purpose it is 
necessary to use appropriate mathematical models. In this work, mathematical 
models with increasing degree of complexity (hierarchical modeling 
methodology) were used to idealize shear wall structures with U, lipped-U and E 
cross section, using the computational code ADINA, based on the Finite Element 
Method. The results were compared, depending on the mathematical model, to 
the analytical solutions available in the technical literature and/or those obtained 
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from the analysis of a more complex mathematical model and whose answer is 
closer to reality, identified as comprehensive mathematical model. It was verified 
that the mathematical model consisting of a grid of beam arrangement leads to 
satisfactory results, proving to be adequate to the representation of the structural 
behavior of shear walls. 
 
Keywords: Shear wall. Mathematical models. Finite Element Method. 
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TÍTULO: INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO DO (NH4)2S2O8 NA SÍNTESE 

DE POLIACRILAMIDA 

Resumo 

 

Polímeros hidrossolúveis possuem inúmeras aplicações na ciência, como os 
géis de poliacrilamida que são utilizados como floculadores no tratamento de 
efluentes ou como intensificadores de viscosidade para recuperação de óleos. 
Diversos pesquisadores vêm estudando maneiras de caracterização para 
entender os fatores que influência na sua síntese. Nesse contexto, esse trabalho 
tem como objetivo estudar a influência da concentração do iniciador na 
polimerização da poliacrilamida. A partir de análises viscosimétricas foi possível 
obter a viscosidade intrínseca e o peso molecular médio dos polímeros que 
reduzem com o aumento da concentração do iniciador e através da técnica de 
espalhamento dinâmico da luz (DLS) analisamos o movimento Browniano 
coloidal, além dos parâmetros de relaxação que traduzem as interações entre 
polímero-polímero e polímero-solvente, confirmando assim sua viscosidade. 

 
 
Palavras-chave: Polímero. Acrilamida. Hidrogel. Persulfato. Viscosidade. DLS. 

TITLE: INFLUENCE OF (NH4)2S2O8 CONCENTRATION ON 

POLYACRYLAMIDE SYNTHESIS 

Abstract 

Water-soluble polymers have numerous applications in science and technology, 
such as polyacrylamide gels that are used as flocculants in wastewater treatment 
or as viscosity enhancers for oil recovery. Several researchers have been 
studying ways of characterization to understand the factors that influence your 
synthesis. In this context, the present work aims to study the influence of initiator 
concentration on polymerization of polyacrylamide. The viscosimetric analyses 
were used to investigate the intrinsic viscosity and the average molecular weight 
of the polymers that reduce with increasing concentration of initiator. The dynamic 
light scattering technique (DLS) was used to analyze the colloidal Brownian 
motion, as well as the relaxation parameters that reflect the interactions between 
polymer-polymer and polymer-solvent, thus confirming their viscosity. 
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Keywords: Polymer. Acrylamide. Hydrogel. Persulphate. Viscosity. DLS. 
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TÍTULO: Síntese e caracterização de novos complexos de cobalto(III). 

Resumo 

Os complexos de cobalto(III) têm demonstrado grande potencial como possíveis 
pró-drogas, que aliados a ligantes biologicamente ativos como o imidazol, podem 
ser utilizados no tratamentos de diversas doenças. Com isso, neste trabalho, 
foram sintetizados os complexos cis-[Co(phen)2Cl2]Cl (1) e cis-
[Co(phen)2(imd)2]Cl3 (2), que posteriormente foram caracterizados por técnicas 
espectroscópicas (Uv-Vis e infra) e eletroquímicas (Voltametria cíclica). Os 
espectros de infravermelho de ambos os complexos apresentaram 3 bandas 
características da phen: ν(C-N) em 1427 cm-1 e os modos de deformação 
angular em δ(C-H) 854 e 714 cm-1. Além disso, foi observada a presença do 
ν(Co–N) em 441cm-1 e 444cm-1, respectivamente, para os complexos (1) e 
(2).  Adicionalmente, o complexo (2) apresenta modos de ν(N-H) em 3100 cm-1 
e δ(N-H) em 1478 cm-1, referentes à coordenação do imd. Os espectros 
eletrônicos em meio aquoso apresentaram bandas entre 200-300 nm atribuídas 
aos ligantes phen e imd. Ademais, os espectros apresentam uma banda d-d em 
522 nm (1) e 486 nm (2) referentes ao íon metálico Co3+. Os voltamogramas 
cíclicos em tampão KCl, apresentaram dois pares redox, com potencial de meia 
onda (E1/2) de 492, e 95,0 mV em tampão KCl, atribuídos ao processo CoIII/II e 
CoII/I respectivamente, para o complexo cis-[Co(phen)2(H2O)Cl]2+ resultante 
do processos de aquação do complexo (1), enquanto que a eletroquímica do 
complexo (2) estes pares redox tem potenciais de meia onda de 95 mV  e -349 
mV. 
 
Palavras-chave: Complexos. Cobalto. Imidazol. Fenantrolina. Pro-drogas. 

TITLE: Synthesis and characterization of novel cobalt(III) complexes. 

Abstract 

Cobalt (III) complexes have shown great potential for hypoxia-activated prodrugs, 
which combined with biologically active ligands such as imidazole, can be used 
in the most varied treatments in current medicine. In this work, were synthesized 
the complexes of cis-[Co(phen)2Cl2]Cl (1) and cis-[Co(phen)2(imd)2]Cl3 (2), 
were later characterized by spectroscopic and electrochemical techniques. The 
infrared spectra for the complexes presented 3 bands of phen: ν(CN) at 1427 cm-
1 and the vibrational modes of δ(CH) at 854 and 714 cm-1 for the synthesized 
complexes. Besides that, was observed the presence of the ν(Co – N) at 441 and 
444cm-1, respectively, for the complexes (1) and (2). Additionally, the complex 
(2) presents the vibrational modes of ν(N-H) at 3100 cm-1, an overtone at 2851 
cm-1 and δ(N-H) at 1478 cm-1, referring to the coordination of imd. The electronic 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1538 

 

spectra in water presented bands ranging from 205 and 302 nm attributed to the 
phen and imd ligands. Furthermore, there is a d-d band at 522 nm (1) and 486 
nm (2) referring to the metal. The cyclic voltammograms present two redox pairs 
with half-wave potential (E1/2) of 95.0 and 492.0 mV respectively, assigned to 
process CoII/I and CoIII/II for the cis-[Co(phen)2(H2O)Cl]2+ complex resulting 
from the aquatic processes, whereas the electrochemistry of complex (2) did not 
present well-defined redox processes, requiring more detailed studies. 
 
Keywords: Complexes. Cobalt. Imidazole. Phenanthroline. Prodrugs. 
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TÍTULO: Adsorção competitiva de corantes em fármacos 

Resumo 

O presente estudo tem como objetivo avaliar a adsorção de dois corantes para 
futuro teste de competitividade de adsorção em fármacos. Os corantes utilizados 
foram o ácido azul 260 e o alaranjado de metila. Os experimentos foram 
realizados em temperatura controlada de 25 ± 2 ºC. Foi executado a análise no 
Uv-Vis (Genesys 10 UV-Vis, Thermo Electron Corporation, USA) dos corantes 
ácido azul 260 (λ_Máx=608 nm) e alaranjado de metila (λ_Máx=464 nm). Para 
plotagem da curva de calibração dos corantes, foi efetuado testes em triplicata 
com diferentes concentrações a partir de fatores de diluição da solução mãe para 
o ácido azul 260 e o alaranjado de metila com concentrações de 223 mg.L^(-1) 
e 380 mg.L^(-1), respectivamente. 
 
Palavras-chave: ácido azul 260, alaranjado de metila, corante, adsorção 

competitiva 

TITLE: Competitive adsorption of dye in dugs 

Abstract 

The present study aims to evaluate the presence of two dyes for the future drug 
adsorption competitiveness test. The dyes were acid blue 260 (AB 260) and 
methyl orange. The results were achieved at a controlled temperature of 25 ± 
2ºC. The analysis was performed on UV-Vis (Genesys 10 UV-Vis, Thermo 
Electron Corporation, USA) with dye AB 260 (λ_Máx=608 nm)and methyl 
(λ_Máx=464 nm). In order to plot the calibration limes of the testis, a triplicate test 
was performed with the same dilution decay variables of the mother solution for 
Acid blue 260 and methyl orange with 223 mg.L^(-1) and 380 mg.L^(-1), 
respectively. 
 
Keywords: Acid blue 260, methyl orange, dye, competitive adsorption 
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TÍTULO: RECONHECIMENTO HIDROACÚSTICO DA MARGEM EQUATORIAL 

BRASILEIRA: ÁREA DELTA DO RIO PARNAÍBA (PI-MA). 

Resumo 

O presente trabalho foi realizado na área da margem equatorial brasileira: Delta 
do rio Parnaíba (PI-MA), entre os municípios de Tutóia e Luís Correia e teve 
como objetivo principal o reconhecimento hidroacústico desta região através do 
uso do sonar de varredura lateral e da sísmica rasa (chirp). Foram adquiridos um 
total de 49 linhas sonográficas e 87 linhas sísmicas, abrangendo uma área total 
de 24 km², utilizando embarcação de pequeno porte. O sonar de varredura 
lateral, assim como a sísmica rasa são métodos geofísicos acústicos que 
possibilitam a investigação do fundo marinho. Em laboratório, o processamento 
do dado sonográfico incluiu a utilização de filtros para a eliminação dos ruídos, 
que influenciaram diretamente para a baixa resolução e baixa qualidade dos 
dados. O processamento da sísmica rasa foi realizado seguindo um fluxograma 
instituído para o dado em questão, a partir da literatura, e incluiu a leitura do 
dado, a realização das correções geométricas, análise espectral, a aplicação de 
ganhos e filtros, deconvolução e pôr fim a interpretação dos dados sísmicos. Os 
resultados obtidos a partir do processamento e integração dos dados 
hidroacústicos permitiram a identificação e dimensionamento de diferentes 
feições presentes no fundo marinho, tais como dunas submersas (larguras de 
até 15 m e alturas de até 1.2 m), canais (larguras de até 78 m e altura de até 
3.6m), marcas de ondas, afloramentos rochosos e cortinas de gás. 
 
Palavras-chave: sonografia, sísmica rasa, processamento, interpretação 

TITLE: HYDROACOUSTIC RECOGNITION OF THE BRAZILIAN EQUATORIAL 

MARGIN: DELTA AREA OF THE PARNAÍBA RIVER (PI-MA). 

Abstract 

This work was conducted in the brazilian equatorial margin: Parnaíba River 
Delta(PI-MA), between the Tutóia and Luís Correia cities. The main objective was 
the hydroacoustic recognition of this region using side scan sonar and shallow 
seismic (chirp). Were acquired 49 sonographic lines and 87 seismic lines, 
covering a total area of 24 km ², using small fisher boat. In the laboratory, the 
sonographic data processing included the use of filters in order to remove noises, 
that influenced directly in the low resolution and quality of the data. Shallow 
seismic processing was carried out following a flowchart formulated for the data 
under analysis, based on the information contained in the bibliography, and 
included the data, implementation of geometric corrections, spectral analysis, 
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application of gains and filters, deconvolution and interpretation of seismic data. 
The results obtained from the processing and integration of acoustic data allowed 
the identification and sizing of different features present in the seabed, such as 
underwater dunes (width ranging from 7 to 15 m wide and heights between 0.10 
to 1.2 m), channels (widths varying between 64 to 77 m), waves, rocky outcrops 
and gas curtains. 
 
Keywords: Ultrasound, Shallow, Seismic processing, Interpretation. 
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TÍTULO: Síntese e estudo das propriedade fotoluminescentes do ZnMoO4 

obtidos pelo método de spray pirólise. 

Resumo 

Os molibdatos têm sido alvo de pesquisas devido ao seu potencial em diversas 
aplicações, como lasers de estado sólido, dispositivos fotoluminescentes, 
cintiladores e em fotocatálise. Em especial, o ZnMoO4 se destaca por suas 
propriedades interessantes, com emissões na região do azul, verde e laranja, e 
aplicações como redes hospedeiras. Os pós de ZnMoO4 foram sintetizados em 
etapa única pelo método de spray pirólise ultrassônico, utilizando temperaturas 
de 1000 ºC e 1100 ºC. As amostras foram caracterizadas pela técnica de difração 
de raios X, microscopia eletrônica de varredura de emissão de campo e pelas 
espectroscopias de UV-visível e de fotoluminescência. Os padrões de DRX 
mostraram que o material possui picos característicos da estrutura cristalina 
triclínica, não havendo a presença de fases secundárias. Pelo MEV-FEG 
visualizou-se a predominância da morfologia esférica com diâmetros variando 
em torno de 522 e 535 nm. A energia de gap das amostras obtidas possuem 
valores relativamente próximos, de 4,17 eV e 4,26 eV. Os espectros 
fotoluminescentes apresentam um comportamento de banda larga, com 
coordenadas de cromaticidade x e y identificando emissão de luz na região do 
branco. 
 
Palavras-chave: Molibdato de zinco; spray pirólise ultrassônico; 

fotoluminescência. 

TITLE: Synthesis and study of the ZnMoO4 photoluminescent properties 

obtained by the spray pyrolysis method. 

Abstract 

The molybdates have been the subject of researches due to their potential in 
several applications, such as solid-state lasers, photoluminescent devices, 
scintillators, and photocatalysis. In particular, ZnMoO4 stands out for its 
interesting properties, with emissions in the blue, green and orange region, and 
applications as host lattice. The ZnMoO4 powders were synthesized in a one-
step by the ultrasonic spray pyrolysis method, using temperatures of 1000 ºC and 
1100 ºC. The samples were characterized by x-ray diffraction technique, field 
emission scanning electron microscopy, UV-visible, and photoluminescence 
spectroscopy. The XRD patterns showed that the material had peaks 
characteristic of the triclinic structure, without any secondary phases present. The 
predominance of spherical morphology with diameters varying around 522 nm 
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and 535 nm was visualized by the FESEM. The gap energy of the samples 
obtained has relatively close values, of 4.17 eV and 4.26 eV. The 
photoluminescence spectra present a broad brand behavior, with chromaticity 
coordinates x and y identifying light emission in the white region. 
 
Keywords: Zinc molybdate; ultrasonic spray pyrolysis; photoluminescence. 
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TÍTULO: Análise de escalabilidade de códigos corretores de erro 

Resumo 

Nas redes de sensores sem fios industriais (IWSN), tem-se a utilização do 
mecanismo de repetição automática do quadro (ARQ), em conjunto com a 
detecção de erros por verificação de redundância cíclica (CRC). Este método é 
problemático tendo em vista que pode aumentar bastante o consumo de energia 
e a latência na entrega do pacote -- proporcionalmnete à necessidade de 
retransmissão dos quadros. Alternativo a tal mecanismo, surge os códigos 
corretores de erro (FEC), também conhecido como codificação de canal, 
energéticamente eficiente -- os quais visam corrigir a mensagem para não ser 
efetuada uma retransmissão. Neste trabalho, é estudado a relação entre 
economia de energia e a escalabilidade do algoritmo (de codificação de canal) 
paralelo, sob optica do modelo M1 básico. 
 
Palavras-chave: Codificação de canal, Computação Paralela, Economia de 

energia 

TITLE: Scalability analysis of error correcting codes 

Abstract 

In industrial wireless sensor networks (IWSN), the automatic frame repetition 
request (ARQ) mechanism is used in conjunction with cyclic redundancy check 
(CRC) error detection. This method is problematic as it can greatly increase 
power consumption and packet delivery latency - proportionally to the need for 
frame retransmission. As an alternative to such a mechanism comes the energy-
efficient error correcting codes (FEC), also known as channel coding - which aim 
to correct the message so as not to be retransmitted. In this work, the relationship 
between energy saving and the scalability of the parallel (channel coding) 
algorithm from the basic M1 model is studied. 
 
Keywords: Channel coding, Parallel computing, Energy economy 
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TÍTULO: Análise da climatologia e eventos extremos de chuva e temperatura no 

Nordeste do Brasil: análise observacional e simulações com modelo dinâmico 

regional 

Resumo 

A ocorrência de eventos extremos podem acarretar em danos de ordem 
econômica e social. A intenção do presente trabalho fora tratar-se de estabelecer 
uma relação (correlação) entre o comportamento médio da temperatura do ar e 
o regime pluvial sobre a região do nordeste brasileiro, em anos normais e 
atípicos. O período de estudo tratou-se de uma climatologia de 1981 a 2010, 
onde nesses anos houveram cinco anos normais, oito anos desfavoráveis e nove 
anos favoráveis a ocorrência de eventos extremos. Para simular o conduta das 
variáveis para o período, empregou-se a modelagem dinâmica regional, por 
intermédio do modelo regional ReGCM4. Utilizou-se a parametrizações de 
cumulus de Kain-Fritsch (1990) e de Arakawa e Schubert (1974), para descrever 
a chuva. O modelo conseguiu apresentar de forma satisfatória a relação entre o 
comportamento da temperatura do ar e a precipitação. 
 
Palavras-chave: Eventos extremos, modelagem regional, NEB 

TITLE: Climatology analysis and extreme events of rain and temperature in 

northeastern Brazil: observational analysis and simulations with regional dynamic 

model 

Abstract 

Extreme events can result in economic and social damage. The aim of the 
present work was to establish a relationship (correlation) between the average 
behavior of air temperature and the rainfall regime in the northeast region of 
Brazil, in normal and atypical years. The study period was a climatology from 
1981 to 2010, where in these years there were five normal years, eight 
unfavorable years and nine years favorable to the occurrence of extreme events. 
To simulate the conduct of the variables for the period, the regional dynamic 
modeling was used through the regional model ReGCM4. Cumulus 
parameterizations by Kain-Fritsch (1990) and Arakawa and Schubert (1974) were 
used to describe rain. The model was able to satisfactorily present the 
relationship between air temperature behavior and precipitation. 
 
Keywords: Extreme events, regional modeling, NEB 
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TÍTULO: Integração de Dados de monitoramento de canais de maré em sistemas 

ilha-barreira da margem Equatorial 

Resumo 

Localizado entre os estados do Piauí e Maranhão, o Delta do Rio Parnaíba 
corresponde a um dos segmentos da margem equatorial brasileira que por 
apresentar suas características morfológicas próximas de sua formação original 
é um importante objeto de estudo para compreender melhor os sistemas 
deltaicos, possibilitando o desenvolvimento de pesquisas na área de Geologia e 
Geofísica Marinha. Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo fazer uma 
caracterização estratigráfica e sedimentar dos depósitos de um canal de maré 
do Delta do Rio Parnaíba, além de examinar possíveis mudanças no ambiente 
deposicional e nas condições de sedimentação durante a evolução geológica do 
delta. A metodologia utilizada consistiu na coleta, análise e interpretação de 
testemunhos coletados pelo método de vibração (Vibracore). Diferentes estudos 
foram realizados nos testemunhos: análise espectral de raios gama, descrição 
estratigráfica e registro fotográfico, análise dos sedimentos quanto a 
granulometria, morfoscopia, mineralogia, porosidade, quantificação dos teores 
de carbonato de cálcio e matéria orgânica. A integração, análise e interpretação 
desse conjunto de dados, associado a resultados obtidos em estudos anteriores, 
permitiu a constatação de que a mineralogia encontrada na base dos 
testemunhos analisados neste estudo é semelhante àquela presente em 
testemunhos localizados mais a oeste, o que permite inferir que houve mudança 
no fluxo do canal principal do Rio Parnaíba. 
 
Palavras-chave: Delta do Rio Parnaíba. Testemunhos. Análise Sedimentar. 

TITLE: Data integration of tidal channels monitoring in equatorial margin barrier 

islands systems 

Abstract 

Located between the states of Piauí and Maranhão, the Parnaíba River Delta 
corresponds to one of the segments of the Brazilian equatorial margin that, due 
to its morphological characteristics close to its original formation, is an important 
object of study to better understand deltaic systems, enabling the development 
of research in the area of Geology and Marine Geophysics. Thus, this work aims 
to make a stratigraphic and sedimentary characterization of the deposits of a tidal 
channel west of the Parnaíba Delta, besides examining possible changes in the 
depositional environment and sedimentation conditions during the geological 
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evolution of the delta. The methodology used consisted of the collection, analysis 
and interpretation of cores collected by the vibration method (Vibracore). Different 
studies were carried out in the cores: gamma ray analysis, stratigraphic 
description and photographic record, sediment analysis for particle size, 
morphoscopy, mineralogy, porosity, quantification of calcium carbonate and 
organic matter contents. Integration, analyses and interpretation of this dataset, 
associated with results obtained in previous studies, indicated that the mineralogy 
found at the base of the cores is similar to that present in cores located further 
west, leading to infer that there was a change in the flow of the main channel of 
the Parnaíba River.  
 
Keywords: Parnaiba River Delta. Cores. Sedimentary Analysis. 
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TÍTULO: Métodos topológicos em computação quântica 

Resumo 

Nas últimas décadas as relações entre topologia e física ficaram mais estreitas. 
Isto se deu pois foi notado que a teoria quântica tem relações com a topologia. 
Pappers fundamentais no assunto foram os de Witten(1989) e Jones(1987). 
Neste projeto buscamos encontrar uma representação em termos de teoria 
topológica para um estado emaranhado e para isto foram estudados conceitos 
de TQFT (Topological Quantum Field Theory) e Entropia de Emaranhamento de 
von-Neumann, que tem aplicação em outras áreas da física como a Computação 
Quântica (da qual alguns algoritmos foram estudados como, por exemplo: Three 
Qutrit Code and Teleportation Algorithm). 
 
Palavras-chave: TQFT; Métodos topológicos; Cobordismo 

TITLE: Topological Methods in Quantum Computation 

Abstract 

In the last few decades the relationship between topology and physics became 
more closer. This happens because was notice that quantum theory have 
significant relation with topology. The fundamental pappers in the topic are 
Witten(1989) and Jones(1987). In this project we try to find a representation in 
terms of topological theory to a entangled state and to do this we study concepts 
of TQFT (Topological Quantum Field Theory) and von-Neumann's Entanglement 
Entropy, that have application to other fields of physics like Quantum 
Computation (of which we study some algorithms, for example: Three Qutrit Code 
and Teleportation Algorithm). 
 
Keywords: TQFT; Topological methods; Cobordism 
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TÍTULO: Desenvolvimento de Classificador para Geração de Trajetórias para a 

Órtese Ativa Ortholeg 2.0 

Resumo 

Cada vez mais tem sido útil analisar dados para se chegar a conclusões mais 
assertivas sobre um determinado problema. No trabalho em questão, a partir de 
dados de caminhadas de pessoas sadias, estabeleceu-se um método para 
determinar os parâmetros de caminhada adaptados às característica físicas de 
um dado indivíduo. Tais parâmetros devem ser usados na programação da 
órtese ativa para membros inferiores, Ortholeg 2.0, destinada a usuários que 
perderam o movimento das pernas. Foi empregado então um banco de dados 
que contém informações pessoais (idade, peso, etc.) e de caminhada de 
indivíduos sadios que serviram de parâmetro para estipular uma caminhada para 
os usuários da órtese ativa Ortholeg 2.0. Para se chegar a resultados 
satisfatórios, foi utilizado um método de clusterização que permitiu realizar uma 
segmentação dos dados a partir de semelhanças entre as amostras do banco. 
 
Palavras-chave: Clusterização; Ortholeg 2.0; Órtese ativa; Análise de dados. 

TITLE: Development of a classification system for the generation of trajectories 

for the active orthosis Ortholeg 2.0 

Abstract 

Increasingly it has been useful to analyze data to arrive at more assertive 
conclusions about a particular problem. In the present study, from healthy walking 
data, a method was established to determine the walking parameters adapted to 
the physical characteristics of a given individual. These parameters should be 
used in the Ortholeg 2.0 active lower limb orthosis programming for users who 
have lost leg movement. A database containing personal (age, weight, etc.) and 
walking information from healthy individuals was then used as a parameter to set 
a walking path for Ortholeg 2.0 active orthosis users. In order to reach satisfactory 
results, a clustering method was used that allowed to segment the data based on 
similarities between the database samples. 

 
Keywords: Clustering; Ortholeg 2.0; Active orthosis; Data analysis. 
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TÍTULO: SINTERIZAÇÃO VIA SÓLIDA E CARACTERIZAÇÃO 

MICROESTRUTURAL DO COMPÓSITO DE ALUMÍNIO COM REFORÇO DE 

PARTÍCULAS DE WC-17CO 

Resumo 

Reciclagem de latas de alumínio é um dos principais processos de 
reaproveitamento de materiais devido ter custo abaixo se comparado ao 
processo base de obtenção do alumínio. Através da metalurgia do pó é possível 
a fabricação de compósitos ou ligas se realizando misturas entre materiais 
metálicos e/ou outras classes. Adicionando-se partículas duras ao pó de 
alumínio via metalurgia do pó, pode-se fabricar componentes de resistência 
mecânica superior. Este trabalho tem como objetivo verificar a influência na 
dureza de amostras de alumínio reciclado das latas de bebidas contendo 0%, 
1%, 2% e 3% de WC-17Co, através da metalurgia do pó, e comparar os 
resultados obtidos com resultados reportados por Medeiros e Leite (2018). As 
latinhas foram cortadas e moídas em moinho do tipo planetário e em seguida, os 
pós foram compactados sob uma tensão de 400 MPa e sinterizados a 550ºC por 
2h. Após isso, realizou-se a preparação metalográfica e análises através de 
Microscopia Eletrônica de Varredura com Emissão de Campo (MEV-FEG), 
Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS), Difração de Raios-X (DRX), 
Fluorescência de Raios-X (FRX) e Microdureza Vickers. Analisando os 
resultados, foi possível se verificar um teor acima do esperado de Magnésio no 
produto final, identificação de fases comuns da liga do alumínio (AA3004), bem 
como as partículas e fases do WC-17Co. O ensaio de dureza apresentou um 
resultado satisfatório, tendo um aumento da dureza à medida do aumento do 
teor de particulados duros. 
 
Palavras-chave: Alumínio; Carbeto de tungstênio; Metalurgia do pó; Reciclagem. 

TITLE: Solid sintering and microstructural characterization of aluminum 

composite with WC-17Co particle reinforcement 

Abstract 

Recycling of aluminium cans is one of the main processes of reuse of metallic 
materials due to cost below if compared to the base process of obtaining the 
aluminum. Through powder metallurgy it is possible to manufacture composites 
or alloys by making mixtures between metallic materials and/or other grades. 
From the addition of hard particles next to the aluminum powder via powder 
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metallurgy, it is possible to manufacture components with superior mechanical 
strength. This work aims to verify the influence on the hardness of recycled 
aluminum samples from beverage cans containing 0%, 1%, 2% and 3% of WC-
17Co, through powder metallurgy, and compare the results obtained with results 
reported by Medeiros and Leite (2018). To obtain the powder, the cans were cut 
and milled in a planetary type mill. The samples were then compressed under a 
pressure of 400 MPa and sintered at 550ºC by 2h. After this, metallographic 
preparation and analysis were performed through Scanning Electron Microscopy 
with Field Emission, Dispersive Energy Spectroscopy, X-Ray Diffraction, X-Ray 
Fluorescence and Vickers Microhardness. With the analysis of the results, it was 
possible to verify a higher than expected content of Magnesium in the final 
product, possibly coming from the paint cans, identification of common phases of 
the aluminum alloy (AA3004) as well as the particles and phases of the WC-
17Co. The hardness test was satisfactory and the hardness increased as the 
hard-particulate content increased. 
 
Keywords: Aluminium; Tungsten carbide; Powder metallurgy; Recycling. 
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TÍTULO: Aprimoramento da órtese robótica Ortholeg 2.0 utilizando ferramentas 

CAD/CAM. 

Resumo 

 
Esse projeto trata do aprimoramento de uma órtese robótica ativa para membros 
inferiores de nome "Ortholeg 2.0", 
desenvolvida pelo Grupo de Robótica e Sistemas Dedicados do Departamento 
de Computação (DCA/UFRN), utilizando ferramenntas CAD/CAM. 
A estrutura em si consiste de um dispositivo ortopédico que tem como principal 
objetivo o de proporcionar a capacidade 
de caminhar para pessoas que tiveram perda total ou parcial dos movimentos 
dos membros inferiores. 
A ortholeg 2.0 foi construída para simular movimentos básicos do corpo 
produzidos pelos menbros inferiores, como: caminhar, sentar, levantar, subir e 
descer degraus. 
Essa última versão da ortholeg, possui uma massa total de aproximadamente 15 
Kg; sendo a órtese constituída basicamente de tubos de alumínio, 
calhas de fibra de carbono e parafusos para a fixação das diversas peças. 
Suas articulações são acionadas por motores CC, equipados com caixa de 
redução, para que seja atingidas forças de torque 
suficientes pera a movimentação da órtese com o usuário, e reduzir a velocidade 
de rotação do motor. 
Para essa nova versão foram utilizados materiais mais leves e resistentes, como 
fibrade carbono e ligas especiais de alumínio. 
O perfil tubular dessa nova estrutura aliada às presilhas deslizantes tornou essa 
nova versão da ortholeg ajustável a qualquer usuário dentro 
de uma faixa mínima e máxima de estatura, o que antes podia ser feito apenas 
com algumas medidas inteiras pré-estabelecidas. 

  

 
 
Palavras-chave: Ortholeg 2.0, órtese robótica ativa, CAD/CAM 

TITLE: Enhancement of Ortholeg 2.0 robotic orthosis using CAD/CAM tools. 

Abstract 

This project addresses the enhancement of an active robotic orthosis for lower 
limbs named "Ortholeg 2.0", 
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developed by the Robotics and Dedicated Systems Group of the Computing 
Department (DCA / UFRN) using CAD / CAM tools. 
The structure itself consists of an orthopedic device whose primary purpose is to 
provide the ability to 
walking for people who have had total or partial loss of lower limb movements. 
Ortholeg 2.0 is designed to simulate basic body movements produced by the 
lower limbs such as walking, sitting, lifting, climbing and descending steps. 
This latest version of ortholeg has a total mass of approximately 15 kg; being the 
orthosis basically made of aluminum tubes, 
carbon fiber rails and screws for fixing the various parts. 
Their joints are driven by DC motors equipped with gearbox to achieve torque 
forces. 
sufficient movement of the orthosis with the wearer, and reduce engine speed. 
For this new version, lighter and stronger materials such as carbon fiber and 
special aluminum alloys were used. 
The tubular profile of this new structure coupled with the sliding clamps has made 
this new version of ortholeg adjustable for any user within 
of a minimum and maximum range of stature, which could previously only be 
done with some pre-established whole measurements. 

  

 
 
Keywords: Ortholeg 2.0, active robotic orthosis, CAD/CAM 
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TÍTULO: Ferramenta de apoio à gestão da manutenção centrada em 

confiabilidade 

Resumo 

Após prejuízos ocasionados por falhas e defeitos, a manutenção tem sido um 
tópico exposto no cenário econômico. Um grande desafio da gestão da 
manutenção é o planejamento de reparos preventivos e preditivos, os quais 
devem ser realizados no momento propício evitando paradas desnecessárias, 
trocas dispendiosas e utilização de tempo em atividades que não agregam valor. 
Uma metodologia conhecida como Gestão da Manutenção Centrada em 
Confiabilidade permite estudar o comportamento do sistema a fim de se obter a 
probabilidade de ocorrer uma falha ou defeito em um determinado período, 
utilizando estudos estatísticos a partir de dados históricos. Para se utilizar desta 
metodologia é necessário adquirir softwares específicos que necessitam de 
investimentos financeiros, algo que pequenas empresas não possuem. Dito isto, 
este estudo objetiva criar uma ferramenta no Excel que possibilitará abranger os 
estudos de confiabilidade por estudantes e pequenas empresas. 
 
Palavras-chave: Manutenção; Confiabilidade; Estatística; Curvas de Falha; Excel 

TITLE: Reliability concepts in transmission lines systems and hidroeletrical 

usines 

Abstract 

After losses sourced by fails and defects, reliability's topics has been exposed 
around the economic scenario. A maintenance management’s great challenge is 
to plan preventive and predictive repairs what have to be done at the right 
moment, avoiding unnecessary stops, costly element system changings and time 
spent in non-value activities. A methodology known as Reliability Centered 
Maintenance allows to predict the system’s behavior in order to obtain the failure 
probability within a determined period, using statistics and historical data. To 
utilize this maintenance management method it is required to acquire specific 
softwares, but some organizations do not have enough capital to buy them. 
Saying that, this project aim to create a Microsoft Excel tool that allows students 
and small enterprises to use reliability concepts. 
 
Keywords: Maintenance; Reliability; Statistics; Failure Curves; Microsoft Excel 
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TÍTULO: Fenômenos não lineares em condensados de Bose-Einstein com 

acoplamento spin-órbita 

Resumo 

Nós simulamos a dinâmica para um sistema de partículas ultrafrias a partir de 
um estado genérico de não equilíbrio e o deixamos termalizar até a distribuição 
de Maxwell-Boltzmann. Então implementamos um conjunto de testes de 
qualidade para verificar o funcionamento do código. Pretendemos aplicar o 
código para a descrição de modos coletivos em um potencial harmônico, como 
o sloshing e o breathing. Depois generalizaremos o método para a descrição de 
férmions e bósons com interações de longo alcance. 
 
Palavras-chave: Gases ultrafrios, Dinâmica de partículas, equação de Boltzmann 

TITLE: Simulation of the dynamics of ultracold gases via the Boltzmann Equation 

Abstract 

We simulate the dynamics for a system of ultra cold particles from a generic non-
equilibrium state and let it thermalize to the Maxwell-Boltzman distribution. We 
then perform a set of reliability tests to check the code. We intend to apply it to 
the description of the collective modes in a harmonic potential, such as the 
sloshing and breathing modes. Than we will generalize the method to the 
description of fermions and bosons with long-range interaction. 
 
Keywords: Ultracold gases, Particle dynamics, Boltzmann equation 
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TÍTULO: Caracterização geológica de gabro-noritos da região Seridó / RN 

Resumo 

 

       A área de estudo está localizada a leste do município de São José do 
Campestre-RN, nordeste do Brasil, inserida no contexto geológico do Maciço 
São José do Campestre (MSJC), na Província Borborema. O MSJC é composto 
por um núcleo central de idade arqueana, envolto por rochas metaplutônicas de 
idade paleoproterozóica. Os gabros-noritos, foco desse trabalho, ocorrem 
intrusivos em ortognaisses paleoproterozóicos e associados a granitoides 
porfiríticos. Este trabalho objetiva, portanto, a caracterização geológica dessas 
rochas, inicialmente classificadas na literatura como dioritos porfiríticos. Durante 
o desenvolvimento da pesquisa, foi realizado mapeamento geológico em escala 
de semi-detalhe, descrições petrográficas de lâminas delgadas e análises de 
dados de química mineral, estes últimos a partir de amostras coletadas em 
campo. A análise dos dados petrográficos e geoquímicos possibilitou classificar 
os corpos como olivina gabro-noritos e biotita gabro-noritos, com mineralogia 
composta essencialmente por forsterita (Fo61Fa38), hiperstênio 
(Wo1,3En61,5Fs37,1), diopsídio (Wo47,8En39,5Fs12,7), augita 
(Wo35,5En41,6Fs22,9), Mg-hornblenda, labradorita (An56,69Ab42,8Or0,6) e 
Mg-biotita (rica em Ti). 

 
 
Palavras-chave: Gabro-norito, Maciço São José do Campestre, Província 

Borborema 

TITLE: Geological characterization of gabbro-norites from the Seridó / RN region 

Abstract 

 

        The study area is located east of the São José do Campestre-RN city, 
northeastern Brazil, in the geological context of the São José do Campestre 
Massif (MSJC), Borborema Province. The MSJC is composed of a central 
archean age nucleus, surrounded by paleoproterozoic metaplutonic rocks. 
Gabbro-norites, the focus of this work, occur intruding in paleoproterozoic 
orthognaisses and associated with porphyritic granitoids. This work aims, 
therefore, the geological characterization of these rocks, initially classified in the 
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literature as porphyritic diorites. During the development of the research, semi-
detailed scale geological mapping, thin section petrographic descriptions and 
analysis of mineral chemistry data were performed from field samples. The 
petrographic analysis and geochemical data made it possible to classify the 
bodies as gabbro-norite olivine and gabbro-norite biotite, with mineralogy 
composed essentially of forsterite (Fo61Fa38), hypersthene 
(Wo1,3En61,5Fs37,1), diopside (Wo47,8En39,5Fs12,7), augite 
(Wo35.5En41.6Fs22.9), Mg-hornblende, labradorite (An56.69Ab42.8Or0.6) and 
Mg-biotite (rich in Ti). 

 
 
Keywords: Gabbro-norite, São José do Campestre Massif, Borborema Province 
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TÍTULO: Obtenção de membranas de polihidroxibutirato (PHB) para uso em 

liberação controlada de Sulfato de Prata visando tratamento de queimados 

Resumo 

Desde o final da década de 70 já era público os benefícios dos materiais 
poliméricos no processo de cicatrização, mais recentemente o polihidroxibutirato 
(PHB) ganhou destaque como matriz para um sistema de liberação de fármacos. 
As membranas de PHB foram obtidas pelo método de inversão de fases com a 
adição de diferentes concentrações de sulfato de prata, Ag2SO4. Os filmes 
produzidos foram caracterizados por difração de raios-X (DRX), espectroscopia 
no infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) e microscopia eletrônica 
de varredura (MEV). Por meio da análise por DRX foi possível visualizar o 
aumento da porção amorfa dos biofilmes de PHB após a incorporação do 
Ag2SO4. Por FTIR foram identificadas, em todas as amostras, as bandas de 
CH3, CH2, C=O e C-O características do PHB. Pela MEV foi visualizado que a 
estrutura densa do PHB tornou-se porosa a partir da incorporação do Ag2SO4. 
De maneira geral os resultados indicaram que a adição de Ag2SO4 no PHB 
melhora suas propriedades físicas para a utilização na engenharia tecidual. 
 
Palavras-chave: Polihidroxibutirato. Sulfato de prata. Engenharia tecidual. 

TITLE: Obtaining polyhydroxybutyrate (PHB) membranes for controlled use of 

Silver Sulfate in burn treatment 

Abstract 

Since the late 1970s, the benefits of polymeric materials in the healing process 
were already public, more recently polyhydroxybutyrate (PHB) has gained 
prominence as a matrix for a drug delivery system. PHB membranes were 
obtained by the phase inversion method with the addition of different silver sulfate 
concentrations, Ag2SO4. The films produced were characterized by X-ray 
diffraction (XRD), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and Scanning 
Electron Microscopy (SEM). X-ray analysis showed an increase in the amorphous 
portion of PHB biofilms after incorporation of Ag2SO4. By FTIR, the characteristic 
CHB bands of CH3, CH2, C = O and C-O were identified in all samples. By SEM 
it was visualized that the dense structure of PHB became porous from the 
incorporation of Ag2SO4. Overall the results indicated that the addition of 
Ag2SO4 in PHB improves its physical properties for use in tissue engineering. 
 
Keywords: Polyhydroxybutyrate. Silver sulphate. Tissue engineering. 
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TÍTULO: ESTUDO DE VIABILIDADE DE UMA USINA HELIOTÉRMICA NO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

Energia solar concentrada (CSP) vem ganhando espaço na matriz energética 
mundial, uma vez que é uma fonte limpa, renovável e segura. Considerando o 
potencial do Nordeste brasileiro em geração de energia heliotérmica, este artigo 
apresenta os principais fatores para o estudo de viabilidade de uma usina CSP 
da torre central em três cidades do estado do Rio Grande do Norte: Apodi, Caicó 
e Mossoró. Usando o software System Advisor Model (SAM) como o ferramenta 
principal e a usina Gemasolar como referência para comparação, os resultados 
mostraram que o Apodi foi a mais favorável para a implantação da planta de 19,9 
MW, com múltiplo solar de 2,1, gerando um Custo Nivelado otimizado 
Eletricidade de 15,28 ¢/kWh e fator de capacidade de 61,5%. 
 
Palavras-chave: Energia heliotérmica, torre central, estudo de viabilidade. 

TITLE: FEASIBILITY STUDY OF A HELIOTHERMIC PLANT IN THE STATE OF 

RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

Concentrated Solar Energy (CSP) has been gaining ground in the world's energy 
matrix, given that it is a source clean, renewable and safe. Considering the 
potential of the Brazilian Northeast in heliothermic energy generation, this paper 
presents the main factors for the feasibility study of a CSP plant of central tower 
in three cities of the state of Rio Grande do Norte: Apodi, Caicó and Mossoró. 
Using System Advisor Model (SAM) software as the main tool and the Gemasolar 
plant as a reference to compare, the results showed that Apodi was the most 
favorable for the plant's implementation of 19.9 MW, with solar multiple of 2.1, 
generating an optimized Levelized Cost of Electricity of 15.28 ¢/kWh and capacity 
factor of 61.5 %. 
 
Keywords: Heliothermic energy, central tower, feasibility study. 
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TÍTULO: Rastreamento de múltiplos animais, em vídeos, com identificação de 

indivíduos 

Resumo 

Pela incompatibilidade de preço que os atuais softwares de rastreio de animais 
disponíveis no mercado oferecem, bem como pelas suas limitações de uso, um 
software livre de rastreio de animais foi desenvolvido sob o nome de ZebTrack. 
Especialmente projetado para peixes, e principalmente os de pequeno porte, tal 
como o Paulistinha (Danio rerio) - que dá nome ao software -, o ZebTrack 
funciona de forma a automatizar o processo de análise de dados 
correspondentes à trajetória e velocidade dos peixes estudados, oferecendo ao 
final do rastreio, uma variedade de resultados e ferramentas que possibilitam a 
interpretação dos dados em questão e a visualização dos mesmos. 

 

  

 

O ZebTrack funcionava, até então, com a possibilidade de rastreio de múltiplos 
animais sem, no entanto, a identificação dos mesmos. Na pesquisa em questão, 
será implementada a identificação destes múltiplos animais, bem como os 
primeiros passos do desenvolvimento de uma nova métrica para o rastreio em 
que rótulos de cores são atribuídos a cada animal rastreado. Permitindo assim, 
que melhores e maiores possibilidades de análise em experimentos futuros 
venham a ser realizadas. 

 
Palavras-chave: Tracking, detecção de movimentos, visão computacional. 

TITLE: ZebTrack - Enhancement of an animal tracking free software 

Abstract 

Given the overpriced value of the current available tracking softwares, as well as 
their using limitations, a free animal-tracking-software was developed by the 
name of ZebTrack. Especially projected to track fishes, and specially small ones, 
such as the Paulistinha (Danio rerio) - which names the software -, Zebtrack. It 
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works automatizing the analysis step of the data regarding the studied fishes' 
trajectory and velocity, presenting a the end of the tracking process, a variety of 
results and tools which allows the data interpretation and its visualization. 

 

  

 

Until then, the ZebTrack software was capable of a multiple-animal-tracking 
option without, however, their identification. In this research in question, the 
proper identification of these multiple animals will be implemented, as well as the 
first steps of the development of a new metric to be utilized in the tracking using 
a colour label regarding each tracked animal. Thus allowing better and greater 
possibilities in the analysis of future experiments. 

 
Keywords: Tracking, motion detection, computer vision. 
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TÍTULO: Qualidade da disponibilidade hídrica frente aos eventos extremos na 

região semiárida. 

Resumo 

As mudanças climáticas estão associadas às atividades humanas. Se as 
tendências de crescimento das emissões se mantiverem, os modelos climáticos 
indicam que poderá ocorrer aquecimento até acima de 6°C até o final do século 
XXI. Como a região do semiárido brasileiro já apresenta dificuldades no 
enfrentamento de problemas relacionado à escassez hídrica, quantitativa e 
qualitativa, os efeitos das mudanças climáticas serão mais fortemente sentidos 
nesta região, em função da vulnerabilidade de boa parte da população aos 
efeitos da alteração da disponibilidade hídrica. Com isso, esse trabalho busca 
avaliar a intensificação da degradação da qualidade da disponibilidade hídrica 
nos mananciais da região do semiárido brasileiro, frente aos impactos de eventos 
climáticos e hidrológicos extremos como seca prolongada. Para isso, foram 
monitorados quatro mananciais potiguar e, realizado uma análise descritiva 
multivariada das variáveis limnológicas, a fim de verificar as principais tendências 
de ordenação das variáveis limnológicas dos mananciais. No geral, percebe-se 
que esses mananciais se encontram favoráveis à floração de cianobactérias 
potencialmente tóxicas, podendo implicar em danos à saúde da população, uma 
vez que esses mananciais são utilizados para usos múltiplos. Verificou-se que 
os quatro reservatórios em monitoramento sofrem problemas relacionados à 
escassez hídrica, implicando que essa região sentirá mais fortemente os efeitos 
das mudanças climáticas. 
 
Palavras-chave: efeito estufa, limnologia, semiárido, crise hídrica, eutrofização. 

TITLE: Quality of water availability in the face of extreme events in the semiarid 

region 

Abstract 

Climate change is associated with human activities. If emissions growth trends 
continue, climate models indicate that warming may occur up to 6°C by the end 
of the XXI century. As the Brazilian semiarid region already has difficulties in 
coping with problems related to quantitative and qualitative water scarcity, the 
effects of climate change will be more strongly felt in this region, due to the 
vulnerability of a large part of the population to the effects of changing water 
availability. . With this, this work seeks to evaluate the intensification of the 
degradation of the quality of water availability in the springs of the Brazilian 
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semiarid region, in view of the impacts of extreme climatic and hydrological 
events such as prolonged drought. For this, four potiguar water sources were 
monitored and a multivariate descriptive analysis of the limnological variables 
was performed to verify the main ordering trends of the limnological variables of 
the water sources. In general, it is clear that these springs are favorable to the 
flowering of potentially toxic cyanobacteria, which may cause damage to the 
health of the population, since these springs are used for multiple uses. The four 
monitoring reservoirs were found to suffer from water scarcity problems, implying 
that this region will feel the effects of climate change more strongly. 

 
Keywords: greenhouse effect, limnology, semiarid, water crisis, eutrophication 
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TÍTULO: Produção de Mantas Multicamadas, Dupla Face com Propriedades 

Superabsorvente e Capacidade de Retenção de Líquidos 

Resumo 

A incontinência urinária é a perda involuntária da urina e que atinge pessoas de 
ambos os sexos em diferentes faixas etárias. É uma condição que afeta a 
qualidade de vida, comprometendo o bem-estar físico, psicológico e social. 
Pessoas que sofrem de incontinência urinária ou distúrbios semelhantes 
procuram aderir peças íntimas com maior durabilidade, visando o conforto seja 
ele físico ou social. Esta pesquisa tem como objetivo o desenvolvimento de 
mantas não-tecidas multicamadas a partir de nanofibras obtidas pela técnica de 
fiação por sopro em solução com propriedades que visam a necessidade desses 
portadores. 
 
Palavras-chave: Incontinência urinária; nanofibras; fiação por sopro em solução. 

TITLE: Production of multi-layer, double sided blankets with superabsorbent 

properties and liquid holding capacity 

Abstract 

Urinary incontinence is the involuntary loss of urine that affects people of both 
sexes in different age groups. It is a condition that affects the quality of life, 
compromising the physical, psychological and social well-being. People suffering 
from urinary incontinence or similar disorders seek to adhere to longer lasting 
underwear for comfort whether physical or social. This research has as objective 
the development of multilayer nonwoven blankets from nanofibers obtained by 
the blow spinning technique in solution with properties that aim the necessity of 
these carriers. 
 
Keywords: Urinary incontinence; nanofibers; solution blow spinning. 
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TÍTULO: ESTUDO DE VARIÁVEIS GEOTÉCNICAS NOS REJEITOS DE 

MINERAÇÃO 

Resumo 

Tendo em vista que atrelado ao desenvolvimento econômico gerado pela 
indústria extrativa mineral tem-se também os impactos ambientais, o presente 
trabalho trata da definição de uma metodologia para determinação das 
características geomecânicas de um dos grupos de rejeitos produzidos pela 
mineração de scheelita no Estado do Rio Grande do Norte. Desta forma, o 
trabalho apresenta todo o procedimento em que foi estabelecido a área de 
estudo do projeto, bem como o ensaio de caracterização mecânica adequado a 
ser empregado nas amostras da região. Assim, definiu-se que a área de estudo 
como sendo a área geográfica correspondente ao Domínio geológico 
denominado Rio Piranhas, Faixa Seridó, sendo estudado os rejeitos de lavra 
oriundos da exploração de scheelita na mina Brejuí em Currais Novos, no qual 
concluiu-se que o ensaio mais adequado para ser empregado foi o de carga 
pontual, sugerido pela International Society for Rock Mechanics (ISRM, 2007), 
em que, para possibilitar a sua realização fez-se o a adaptação da máquina 
universal. 
 
Palavras-chave: Rejeitos, mina Brejuí, scheelita, carga pontual, geomecânicas. 

TITLE: STUDY OF GEOTECHNICAL VARIABLES IN MINING WASTES 

Abstract 

 

Considering that the economic development derived by the mineral extraction 
industry also has environmental impacts, the present paper deals with the 
definition of a methodology to determine the geomechanical characteristics of 
one of the wastes types produced by scheelite mining in Rio Grande do Norte. 
Thus, the paper presents the entire procedure in which the project's study area 
was defined, as well as the appropriate mechanical characterization test to be 
used in the region samples. Therefore, it was defined that the study area is the 
geographic region corresponding with the Rio Piranhas geological domain, strip 
Seridó, and the mining wastes from the scheelite exploration at the Brejuí mine 
in Currais Novos, in which it was concluded that the most suitable test to be used 
was the point load test, suggested by the International Society for Rock 
Mechanics (ISRM, 2007), where the universal machine was adapted to make it 
possible. 
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Keywords: wastes, Brejuí mine, scheelita, point load test, geomechanical. 
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TÍTULO: Sílicas mesoporosas híbridas aplicadas à adsorção de corantes: 

otimização via planejamento fatorial 

Resumo 

Neste trabalho, foi realizada a síntese da sílica SBA-15 através da hidrólise ácida 
do agente precursor de silício tetraetilortossilicato (TEOS) utilizando um agente 
direcionador de poros o copolímero plurônico P123. A matriz mesoporosa foi 
modificada com um organosilano aminopropiltrimetoxisilano. O sólido 
funcionalizado foi caracterizado através de técnicas de difratometria de raios-x a 
baixo ângulo, sendo possível investigar a formação da estrutura de sílica 
mesoporosa do tipo SBA-15. A espectroscopia na região do infravermelho 
permitiu verificar as bandas referentes aos grupos siloxano Si-O-Si, em torno de 
1000-1100 cm-1, que localizam-se na parte interna do óxido, além das vibrações 
referentes aos grupos OH- entre 1400-1600 cm-1 e as vibrações dos grupos 
silanóis em 800-1000 cm-1 que são provenientes da superfície e dos grupos 
terminais do material. Por fim a matriz SBA-15 funcionalizada foi aplicada na 
adsorção do corante aniônico azul de remazol. Inicialmente o planejamento 
fatorial foi proposto para avaliar a influência dos fatores tempo de contato e 
tempo de agitação, contudo houve um atraso na parte experimental e essa etapa 
está sendo executada neste momento. Os resultados de adsorção mostram que 
o material funcionalizado foi um adsorvente eficiente para a remoção de corantes 
do tipo reativos em solução aquosa. O planejamento fatorial ainda será útil para 
estabelecer as condições experimentais otimizadas do processo de adsorção. 
 
Palavras-chave: Adsorção, organofuncionalização, SBA-15, silica mesoporosa, 

corante. 

TITLE: Hybrid mesoporous silicas applied to dye adsorption: optimization via 

factorial design 

Abstract 

Neste trabalho, foi realizada a síntese da sílica SBA-15 através da hidrólise ácida 
do agente precursor de silício tetraetilortossilicato (TEOS) utilizando um agente 
direcionador de poros o copolímero plurônico P123. A matriz mesoporosa foi 
modificada com um organosilano aminopropiltrimetoxisilano. O sólido 
funcionalizado foi caracterizado através de técnicas de difratometria de raios-x a 
baixo ângulo, sendo possível investigar a formação da estrutura de sílica 
mesoporosa do tipo SBA-15. A espectroscopia na região do infravermelho 
permitiu verificar as bandas referentes aos grupos siloxano Si-O-Si, em torno de 
1000-1100 cm-1, que localizam-se na parte interna do óxido, além das vibrações 
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referentes aos grupos OH- entre 1400-1600 cm-1 e as vibrações dos grupos 
silanóis em 800-1000 cm-1 que são provenientes da superfície e dos grupos 
terminais do material. Por fim a matriz SBA-15 funcionalizada foi aplicada na 
adsorção do corante aniônico azul de remazol. Inicialmente o planejamento 
fatorial foi proposto para avaliar a influência dos fatores tempo de contato e 
tempo de agitação, contudo houve um atraso na parte experimental e essa etapa 
está sendo executada neste momento. Os resultados de adsorção mostram que 
o material funcionalizado foi um adsorvente eficiente para a remoção de corantes 
do tipo reativos em solução aquosa. O planejamento fatorial ainda será útil para 
estabelecer as condições experimentais otimizadas do processo de adsorção. 
 
Keywords: Adsorção, organofuncionalização, SBA-15, silica mesoporosa, 

corante. 
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TÍTULO: Avaliação da Produção de Biodiesel por Transesterificação do Óleo de 

Soja em Reator de Borbulhamento 

Resumo 

 

O uso mais comum dos reatores de borbulhamento são em sua maioria na 
viabilização de reações multifásicas do tipo gás-liquido e gás-sólido-líquido em 
diversos processos da indústria química, porém sua aplicação em reações de 
alcoolize para a produção biodiesel vem se tornando cada vez mais empregada. 
O processo deste trabalho é constituído por uma carga de vapor superaquecido 
de etanol, a qual é injetada no reator esférico contendo óleo de soja pré-
aquecido. Para o entendimento do mesmo, pressupõe-se que exista um fluxo 
molar de vapor de etanol que se move através da interface da fase gás para a 
fase líquida e, em seguida, reage com o óleo usado, formando etil éster 
(biodiesel) e glicerol, em uma temperatura acima 100 °C. Um sistema de controle 
utilizando a plataforma arduíno UNO foi desenvolvido para estabilizar a 
temperatura do forno assegurando assim que todo o álcool na fase liquida 
chegasse ao reator na forma de vapor, garantindo que todo o experimento ocorra 
como planejado. 

 
 
Palavras-chave: reator de borbulhamento, biodiesel, controle, temperatura. 

TITLE: Evaluation of Biodiesel Production by Soybean Oil Transesterification in 

a Bubbling Reactor 

Abstract 

The most common use of bubbling reactors is mostly to enable multi-phase gas-
liquid and gas-solid-liquid reactions . In many chemical industry processes, 
however, its application in alcoolize reactions for biodiesel production has 
become increasingly employed. The process of this work consists of a 
superheated ethanol vapor charge, which is injected into the spherical reactor 
containing preheated soybean oil . To understand this, it is assumed that there is 
a molar flow of ethanol vapor that moves through the gas to liquid phase interface 
and then reacts with fatty acid forming ethyl ester (biodiesel) and water, at a 
temperature above 100 ° C. It should be noted that at this temperature, the 
equilibrium reaction for fatty acid esterification is shifted towards the products, 
mainly as a result of the continuous (evaporative) removal of water. A control 
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system utilizing the UNO Arduino platform was developed to stabilize the furnace 
temperature thus ensuring that all alcohol in the liquid phase reached the reactor 
in the form of vapor, ensuring that the entire experiment was carried out as 
planned. 
 
Keywords: bubbling reactor, biodiesel, control, temperature. 
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TÍTULO: Dissolução ao longo fraturas em rochas carbonáticas 

Resumo 

A Bacia de Irecê, localizada na porção norte do estado da Bahia apresenta um 
típico estudo de caso de análogos de reservatórios petrolíferos nas rochas da 
Formação Salitre, pertencente ao Grupo Una, Supergrupo São Francisco. A área 
de trabalho está localizada dois afloramentos, o primeiro na fazenda Mamonas 
(Morro do Chapéu, Ba) e o segundo na fazenda Melancia (Cafarnaum, Ba). O 
objetivo do relatório consiste na descrição petrográfica e geoquímica dos 
carbonatos e dos veios tectônicos associados para uma melhor compreensão 
dos processos diagenéticos e tectônicos envolvidos. Primeiro, foi realizado 
levantamento bibliográfico, seguido de campanha de campo e fotointerpretação, 
para que então fossem descritas as amostras por meio de seções delgadas e 
métodos analíticos. As amostras foram classificadas como calcilutitos laminados 
dolomitizados e como Crush e Mosaic Breccia na classificação para brechas de 
falha com veios compostos por quartzo e galena, associados ao processo de 
silicificação tardia. 
 
Palavras-chave: Formação Salitre, Carbonatos, Brechas 

TITLE: Dissolution along fractures in carbonate rocks 

Abstract 

The Irecê Basin, located in the northern portion of the state of Bahia, presents a 
typical case study of oil reservoir analogs in the rocks of the Salitre Formation, 
belonging to the Una Group, São Francisco Supergroup. The work area is located 
two outcrops, the first on Mamonas farm (Morro do Chapéu, Ba) and the second 
on Melancia farm (Capernaum, Ba). The objective of this report is the 
petrographic and geochemical description of carbonates and associated tectonic 
veins for a better understanding of the diagenetic and tectonic processes 
involved. First, a bibliographic survey, followed by field campaign and 
photointerpretation, so the samples were described through thin sections and 
analytical methods. The samples were classified as dolomitized laminated 
calcilutites and as Crush and Mosaic Breccia in the classification for fault breccia, 
with quartz and galena veins associated to late silicification process. 
 
Keywords: Salitre Formation, Carbonates, Breccias 
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TÍTULO: Vigas-parede: Métodos de análise e critérios de projeto 

Resumo 

 

As vigas-parede são elementos estruturais ditos especiais, cuja distribuição não 
linear de tensões e deformações deve ser considerada. Desse modo, a hipótese 
de Euler-Bernoulli não pode mais ser aplicada, e, por conseguinte, os critérios 
simplificados muitas vezes utilizados por softwares de cálculo, não representam 
o comportamento real dessas vigas. Assim, é necessária a aplicação de 
metodologias de análise e dimensionamento adequados a esse tipo de estrutura, 
dentre os quais se destacam o Método dos Elementos Finitos (MEF) e o Método 
das Bielas e Tirantes (MBT). Nesta pesquisa foram analisadas por meio dos 
softwares ADINA e ATENA algumas vigas estudadas experimentalmente por 
Leonhardt e Mönnig (1978) e dimensionadas duas vigas seguindo critérios do 
ACI 318-14 e da NBR 6118:2014. A primeira foi dimensionada pelo MBT e 
concluiu-se que os critérios de verificação do MBT utilizados pelas normas são 
comparáveis, exceto quando considerado o coeficiente γn previsto pela NBR 
8681:2003 e pela NBR 6118:2014, o que conduz maiores áreas de bielas, 
tirantes e regiões nodais. Além disso, as taxas de armadura distribuídas mínimas 
adotadas pela NBR 6118:2014 estão aquém do utilizado em outras normas 
internacionais e do apontado pela literatura como necessárias para se garantir 
as condições últimas e de serviço. A segunda foi dimensionada também pelo 
modelo de viga convencional, concluindo-se que a classificação pode conduzir 
a dimensionamentos significativamente diferentes. 

 
 
Palavras-chave: Concreto Armado, Viga-parede, Elementos Especiais, Bielas e 

Tirantes 

TITLE: DEEP BEAMS: ANALYSIS METHODS AND DESIGN CRITEREA 

Abstract 

 

Deep beams are so-called special structural elements by the Brazilian Standard, 
whose nonlinear distribution of stresses and strains should be considered. Thus, 
the Euler-Bernoulli hypothesis can no longer be applied, and therefore, the 
simplified criteria often used by calculation software do not represent the real 
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behavior of these beams. Thus, it is necessary to apply analysis and design 
methodologies appropriate to this type of structure, among which the Finite 
Element Method (FEM) and the Strut and Tie Method (STM) stand out. In this 
research, the software ADINA and ATENA were used to analyze some beams 
studied experimentally by Leonhardt and Mönnig (1978) and two beams were 
designed following the criteria of ACI 318-14 and NBR 6118:2014. The first one 
was dimensioned using STM and it was found that the verification criteria of the 
STM used by the standards are comparable, except when considering the 
coefficient γn provided by NBR 8681:2003 and NBR 6118:2014, which leads to 
larger areas of struts, ties and nodal regions. In addition, the minimum distributed 
reinforcement ratios adopted by NBR 6118:2014 are lower than those used in 
other international standards and those indicated in the literature as necessary to 
guarantee the ultimate and service conditions. The second beam was also 
dimensioned as a conventional beam model, concluding that the classification 
can lead to significantly different designs. 

 
 
Keywords: Reinforced Concrete, Deep beam, Special elements, Strut and Tie 
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TÍTULO: Avaliação de fitoterápico à base de curcumina em nanopartículas 

Resumo 

 

Este trabalho objetiva analisar a eficácia do uso da molécula de Curcumina, um 
importante fitoterápico com aplicação na área da saúde, como agente sobre 
bactérias específicas da cavidade oral, principalmente no caso de implantes 
dentários, já que estes além de apresentarem fatores de falhas relacionados a 
desgaste e fadiga, assim como ação do meio bucal em seu processo de corrosão 
de materiais, também apresentam respostas inflamatórias no paciente pela 
presença do biofilme dentário. Tendo em vista que o mecanismo mais eficaz de 
controle do biofilme é a ação mecânica e química, sendo esta, responsável por 
algumas limitações observadas com o uso de alguns produtos químicos, como 
manchamento dentário, infecções oportunistas e alto custo, a curcumina, que 
tem mostrado diversos efeitos terapêuticos, está sendo testada e pode se 
constituir numa alternativa viável. Dessa forma, neste estudo, buscou-se testar 
a ação de composto à base de curcumina com a perspectiva de utilização para 
controle de biofilme e uso terapêutico em Odontologia. Em função desse objetivo 
amplo, optou-se por realizar vários testes a cada resultado obtido. 

 
 
Palavras-chave: Saúde. Odontologia. Implantodontia. Curcumina. Curcuma. 

Biofilme. 

TITLE: Evaluation of curcumin-based herbal medicine in nanoparticles 

Abstract 

 

This paper aims to analyze the effectiveness of the use of Curcumin molecule, 
an important herbal medicine with application in health, as an agent on specific 
bacteria of the oral cavity, especially in the case of dental implants, as these have 
failure factors related to Wear and fatigue, as well as the action of the oral 
environment in its material corrosion process, also present inflammatory 
responses in the patient due to the presence of dental biofilm. Given that the most 
effective mechanism of biofilm control is the mechanical and chemical action, 
which is responsible for some limitations observed with the use of some 
chemicals, such as dental staining, opportunistic infections and high cost, 
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curcumin, which has shown several therapeutic effects, is being tested and may 
be a viable alternative. Thus, in this study, we tried to test the action of curcumin-
based compound with the perspective of use for biofilm control and therapeutic 
use in dentistry. Due to this broad objective, it was decided to perform several 
tests for each result obtained. 

 
 
Keywords: Heatlh. Odontology. Implantology. Turmeric. Biofilm 
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TÍTULO: Transformação de Weyl em teorias de gravidade modificada 

Resumo 

Neste trabalho, o efeito da transformação de Weyl em teorias de gravidade 
basedas no formalismo métrico-afim foram estudadas. Em particular, verificamos 
os efeitos desse tipo de transformação na presença e ausência de matéria. 
Mostramos que a transformação de Weyl induz termos de torção no espaço-
tempo e produz termos de interação entre os campos de matéria e o campo de 
Weyl. 
 
Palavras-chave: Gravidade, Formalismo métrico-afim, Transformação de Weyl, 

Torção. 

TITLE: Weyl Transformation in Modified Gravity Theories 

Abstract 

In this work, the effect of Weyl transformation on gravity theories based on metric-
related formalism was studied. In particular, we verify the effects of this kind of 
transformation on the presence and absence of matter. We show that the Weyl 
transformation induces torsion terms in spacetime and produces interaction 
terms between the fields of matter and the Weyl field. 
 
Keywords: Gravity, Metric-Affine Formalism, Weyl Transformation, Torsion. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1577 

 

CÓDIGO: ET0806 

AUTOR: SAMILLY CRISTINE ALVES DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: ELISAMA VIEIRA DOS SANTOS 

 

 

TÍTULO: DESCONTAMINAÇÃO DO SOLO COM PETRÓLEO A PARTIR DA 

ASSOCIAÇÃO DA REMEDIAÇÃO ELETROCINÉTICA COM A 

FITORREMEDIAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS ELETROQUÍMICAS 

PARA O TRATAMENTO DO EFEITO GERADO 

Resumo 

Atualmente a busca por tecnologias que sejam sustentáveis e visam a 
descontaminação do solo vem sendo cada vez mais constantes na nossa 
sociedade. Tendo em vista essa procura, este trabalho consiste na 
contaminação do solo com petróleo, no qual, o intuito do mesmo é de averiguar 
a eficiência da fitorremediação (fito-R) por remediação eletrocinética (ER) 
através de eletrodos de grafite para a despoluição do solo em questão. Neste 
experimento estava sendo focado nos efeitos dos campos elétricos (aplicando 
corrente direta (CD) e inversão da polaridade (IP)), juntamente com o 
crescimento de sementes de girassol após remediação do solo. Foram 
realizadas as seguintes configurações experimentais: fito-R, ER e 
eletrofitorremdiação (ER-fitoR), fornecendo CD (ER-FitoR-CD) ou IP (ER-FitoR-
IP). Para a remoção total de hidrocarbonetos de petróleo (TPH), foi visto que o 
ER-fitoR-IP realizado a 1Vcm-1 após 20 dias, foi o mais eficiente, no qual os 
parâmetros observados foram a degradação microbiana na rizosfera e composto 
orgânicos associado ao IP (contribuindo para evitar a acidez e alcalinidade no 
solo). Com os resultados obtidos, percebeu-se que a inversão da polaridade (IP) 
contribuiu para a germinação das sementes, o crescimento de plantas e alta 
remoção de TPH após os 20 dias. Além disso foi percebido pela maior produção 
de biomassa alcançada em diferentes tratamentos: para fito-R 5,22g, para ER-
fito-CD 1,137g e 5,89g para ER-fito-IP. 
 
Palavras-chave: Fitorremediação Eletro-remediaçãoPetróleo 

TITLE: DESCONTAMINATION OF SOIL WITH PETROLEUM FROM THE 

ASSOCIATION OF ELECTROCYTETIC REMEDIATION WITH THE 

PHYTEMEDICATION AND USE OF ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES 

FOR THE TREATMENT OF THE EFFECT GENERATED 

Abstract 

Currently the search for technologies that are sustainable and aim at the 
decontamination of the soil has been becoming more and more constant in our 
society. In order to determine the efficiency of phytoremediation (phyto-R) by 
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electrokinetic remediation (ER) by means of graphite electrodes for the 
depollution of the soil with petroleum, the aim of this work is to investigate the soil 
contamination with petroleum. soil in question. In this experiment the focus was 
on the effects of electric fields (applying direct current (DC) and inversion of 
polarity (PI), together with the growth of sunflower seeds after soil remediation. 
The following experimental configurations were performed: phyto-R, ER and 
electrophoretication (ER-phytoR), providing CD (ER-FitoR-CD) or IP (ER-FitoR-
IP). For the total removal of petroleum hydrocarbons (TPH), ER-phytoR-IP 
performed at 1 Vcm-1 after 20 days was the most efficient, in which the observed 
parameters were the microbial degradation in the associated rhizosphere and 
organic compounds (contributing to avoid soil acidity and alkalinity). With the 
results obtained, it was observed that inversion of polarity (PI) contributed to seed 
germination, plant growth and high TPH removal after 20 days. In addition, it was 
noticed by the higher biomass production achieved in different treatments: for 
phyto-R 5.22g, for ER-phyto-CD 1,137g and 5.89g for ER-phyto-IP. 
 
Keywords: PhytoremediationElectro-remediationPetroleum 
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TÍTULO: Síntese de nanopartículas de prata funcionalizadas em fibra de bambu 

por processo de espuma e sua potencial aplicação para proteção antimicrobiana 

e material condutor 

Resumo 

Nas últimas décadas tem-se estudado o alto potencial da nanotecnologia, 
aplicada em materiais têxteis, dentro desse contexto os cientistas criaram 
partículas dos mais diversos metais, como as nanopartículas de prata, ouro, 
cobre, entre outras. Visando o desenvolvimento de novos materiais, esse projeto 
visa desenvolver um material têxtil a base de fibra de bambu, impregnado com 
nanparticulas metálicas, pelo método de espuma. Primeiramente as 
nanoparticulas serão sintetizadas, via síntese química, de nitrato de prata e 
citrato de sódio, em seguida, essas nanopartículas serão caracterizados por 
DLS, potencial zeta, TEM. A impregnação das nanopartículas no substrato se 
dará pelo método por espuma, visando a redução do consumo de agua e 
produtos químicos, sendo considerado um método eco-friendly. Após a síntese, 
foram encontradas nanopartículas com tamanho médio 66,4 nm, considerado 
valor excelente e com potencial zeta de -3,14*10^-01, que precisa ser 
melhorado. 
 
Palavras-chave: Nanopartículas de Prata, material condutor, propriedade 

antimicrobiana 

TITLE: SYNTHESIS OF SILVER NANOPARTICULES FUNCTIONALIZED IN 

BAMBOO FIBER BY FOAM PROCESS AND ITS POTENTIAL APPLICATION 

FOR ANTIMICROBIAN PROTECTION AND DRIVING MATERIAL. 

Abstract 

In recent decades the high potential of nanotechnology has been studied, applied 
in textile materials, within this context scientists have created particles of the most 
diverse metals, such as nanoparticles of silver, gold, copper, among others. 
Aiming at the development of new materials, this project aims to develop a textile 
material based on bamboo fiber, impregnated with metal nanoparticles, by the 
foam method. First the nanoparticles will be synthesized, via chemical synthesis, 
of silver nitrate and sodium citrate, then these nanoparticles will be characterized 
by DLS, zeta potential, TEM. The impregnation of the nanoparticles in the 
substrate will occur by the foam method, aiming at reducing the consumption of 
water and chemicals, being considered an eco-friendly method. After the 
synthesis, nanoparticles with mean size 66.4 nm were found, considered 
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excellent value and with zeta potential of -3.14*10^-01, which needs to be 
improved. 
 
Keywords: Silver nanoparticles, conductive material, antimicrobial property. 
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TÍTULO: Rastreamento em tempo real de animais por imagens 

Resumo 

Devido ao alto custo de softwares rastreadores de animais disponíveis no 
mercado bem como as restrições de uso que um software proprietário impõe, um 
software livre com tal objetivo foi elaborado, nomeado como zebtrack. Ele foi 
pensado especialmente para peixes de pequeno porte, tal como o peixe 
Paulistinha (Danio rerio), também conhecido como peixe-zebra. O sistema 
funciona automatizando o processo de aquisição e análise de dados referentes 
à trajetória e velocidade dos peixes estudados, aumentando a eficiência no 
estudo do comportamento desses animais, bem como dispõe de uma variedade 
de resultados e ferramentas para a interpretação e visualização desses dados. 
Anteriormente, o software funcionava com a possibilidade de rastrear animais 
cujas imagens proviam de arquivos de vídeo que se desejava realizar o rastreio, 
logo, para usar o programa seria necessário gravar todo o material a ser 
estudado previamente. Na presente pesquisa, foi desenvolvido o rastreio de 
animais em tempo real, constituindo um incremento importante ao projeto, 
aumentando a produtividade de pesquisas que usam o software. Possibilitando 
que os pesquisadores não mais tenham a necessidade de gravar o material para 
efetuar o rastreio, podendo obter os dados imediatamente aplicando essa 
funcionalidade. Além disso, o poder de efetuar o rastreio em tempo real 
possibilita manipular o ambiente do experimento enquanto se realiza o rastreio, 
abrindo um leque de novos tipos de experimento e de estudos. 
 
Palavras-chave: Rastreio, rastreio em tempo real, Visão computacional, 

Software livre. 

TITLE: ZebTrack - Real-time animal tracking using image processing 

Abstract 

Due to the high cost of commercially available animal tracker software as well as 
the restrictions on use that proprietary software imposes, free animal tracking 
software has been developed, named as ZebTrack. ZebTrack was designed 
especially for small fish, such as Paulistinha (Danio rerio), also known as 
zebrafish. The system works to automate the process of acquisition and analysis 
of data corresponding to the trajectory and speed of the studied fish, allowing an 
increasement in the efficiency of the study of the behavior of these animals, also 
providing a variety of results and tools that allow the interpretation and analysis 
visualization of those data. Until then, the software worked with the possibility of 
tracking only one animal from video files that wanted to be screened, that is, to 
use the program it would be necessary to record all the material to be studied. In 
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the research in question, real time animal tracking had been developed, 
constituting a very important increment to the project, increasing the productivity 
of research using the software. Enabling researchers to no longer have to record 
material for screening and can readily obtain data immediately by applying this 
functionality. 
 
Keywords: Tracking, real-time tracking, computer vision, free software. 
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TÍTULO: Tipologias e compartimentos do relevo 

Resumo 

Para compreender os processos responsáveis pela formação do relevo é 
necessário correlacionar fatores endógenos e exógenos que atuam no 
modelado, dentro desse contexto o mapeamento geomorfológico atua como uma 
ferramenta essencial. Com o avanço da tecnologia no sensoriamento remoto e 
cartografia auxiliam de forma impar o mapeamento. Neste trabalho propomos a 
delimitação da planície da Bacia do Rio Potengi- RN utilizando imagens SRTM 
e Sentinel -2, como também dados geológicos e geomorfológicos, em ambiente 
de SIG (Arcgis 10.5) delimitamos a planície que abrange os municípios de Natal-
RN, Macaíba-RN e São Gonçalo do Amarante- RN. Dentro do perímetro da 
planície ocorre ocupações antrópicas de forma desordenada, e diante das 
condições naturais do terreno pode acarretar riscos para a população residente. 
 
Palavras-chave: Geomorfologia, Planície e Sensoriamento Remoto 

TITLE: Typologies and compartiment relief 

Abstract 

To understand the processes responsible for the formation of relief it is necessary 
to correlate endogenous and exogenous factors that act in the model, within this 
context the geomorphological mapping acts as an essential tool. With the 
advancement of technology in remote sensing and cartography unevenly assist 
the mapping. In this work we propose the delimitation of the Potengi- RN River 
Basin plain using SRTM and Sentinel -2 images, as well as geological and 
geomorphological data, in GIS environment (Arcgis 10.5) we delimit the plain that 
covers the municipalities of Natal-RN, Macaíba -RN and São Gonçalo do 
Amarante- RN. Within the perimeter of the plain, anthropogenic occupations 
occur in a disorderly manner, and in view of the natural conditions of the terrain 
may pose risks to the resident population. 
 
Keywords: Geomorphology, Plain and Remote Sensing 
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE MEMBRANAS POLIMÉRICAS 

OBJETIVANDO MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA O TRATAMENTO DA 

PSORÍASE 

Resumo 

Os polímeros são considerados um dos meios mais eficazes para a formulação 
de medicamentos. Como subsídio para pesquisas e aplicações futuras de 
polímeros, este trabalho de pesquisa tem como objetivo a obtenção de 
membranas/biofilmes compostas por um polímero biodegradável (PHB) 
incorporadas a um fármaco comercial visando seu uso, futuramente, para o 
tratamento de pessoas portadoras da psoríase (enfermidade cutânea 
inflamatória autoimune). As membranas obtidas em laboratório foram nas 
proporções de 1, 3, e 5% do fármaco mais o polímero comercial e caracterizadas 
por: difração de raio-x (DRX), espectroscopia no infravermelho com 
transformada de Fourier (FTIR) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). 
Após essas análises e com as membranas desenvolvidas nas diferentes 
proporções do fármaco, o biofilme que apresentou as melhores características a 
nível estrutural e morfológico foi a amostra PHB/3% do fármaco pois sua 
estrutura foi semelhante ao biofilme de PHB puro. 
 
Palavras-chave: biofilme, PHB, psoríase, drug-delivery. 

TITLE: DEVELOPMENT OF POLYMER MEMBRANES FOR ALTERNATIVE 

METHODS FOR TREATMENT OF PSORIASIS 

Abstract 

Polymers are considered one of the most effective means for drug formulation. 
As a subsidy for future research and application of polymers, this research work 
aims to obtain membranes / biofilms composed of a biodegradable polymer 
(PHB) incorporated into a commercial drug with a view to its future use in the 
treatment of people with psoriasis. (autoimmune inflammatory skin disease). The 
membranes obtained in the laboratory were in the proportions of 1, 3, and 5% of 
the drug plus the commercial polymer and characterized by: x-ray diffraction 
(XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and scanning electron 
microscopy. (ME V). After these analyzes and with the membranes developed in 
different proportions of the drug, the biofilm that presented the best structural and 
morphological characteristics was the PHB / 3% drug sample because its 
structure was similar to the pure PHB biofilm. 
 
Keywords: biofilm, PHB, psoriasis, drug-delivery. 
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TÍTULO: Caracterização Microestrutural da liga aeronáutica Al-Zn 7050 

consolidada por extrusão à 300ºC e a 450ºC 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é caracterizar o efeito da temperatura de extrusão 
(300°C e 450°C) na microestrutura de materiais consolidados pelo 
processamento de cavacos provenientes da usinagem da liga AERONÁUTICA 
7050-T7451, originárias de placas AMS 4050 H por meio da conformação via 
spray forming (conformação por spray) seguida de tratamento térmico e 
consolidada por extrusão a quente. Essa matéria prima reciclada foi direcionada 
a etapa de spray forming e o material adquiriu uma forma de depósito com 
aproximadamente 250 mm de diâmetro e 25 mm de espessura com massa final 
de 3,0 kg. O material resultante do processo é poroso sendo necessário a etapa 
final que buscou a consolidação dos cilindros porosos por extrusão a quente. Na 
etapa de extrusão a redução de área foi de 10/1 sob uma velocidade de 
compressão do punção de 1 mm/min realizadas amostras sob diferentes 
temperaturas (300°C e 450 ºC). Por fim, através da metalografia dos materiais, 
seguido de análises microestruturais realizadas com o auxílio de microscópio 
óptico, microscópio eletrônico de varredura, identificação de elementos químicos 
por FRX e das fases cristalinas por DRX, buscou-se comparar a influência da 
temperatura de extrusão na formação e distribuição das fases, tamanho de grão 
e porosidade. Além da realização de ensaio de microdureza Vickers com intuito 
de avaliar se o aumento da temperatura influenciou na dureza do material. 
 
Palavras-chave: Alumínio; Extrusão; Precipitados; Microscopia; Microdureza 

Vickers. 

TITLE: Microstructural characterization of AA7050 aeronautical alloy 

consolidated by extrusion at 300ºC and at 450ºC 

Abstract 

The objective of this work is to characterize the effect of extrusion temperature 
(300 ° C and 450 ° C) on the microstructure of materials consolidated by chip 
processing from the machining of AERONATIC 7050-T7451 alloy, originating 
from AMS 4050 H plates by forming via spray forming followed by heat treatment 
and consolidated by hot extrusion. This recycled raw material was directed to the 
spray forming stage and the material acquired a deposit form with approximately 
250 mm diameter and 25 mm thickness with a final mass of 3.0 kg. The material 
resulting from the process is porous and the final step that sought the 
consolidation of the porous cylinders by hot extrusion is necessary. In the 
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extrusion step the area reduction was 10/1 under a puncture compression speed 
of 1 mm / min samples were taken at different temperatures (300 ° C and 450 ° 
C). Finally, through the metallography of the materials, followed by 
microstructural analyzes performed with the aid of optical microscope, scanning 
electron microscope, identification of chemical elements by FRX and crystalline 
phases by XRD, we sought to compare the influence of extrusion temperature on 
phase formation and distribution, grain size and porosity. In addition, a Vickers 
microhardness test was performed to evaluate whether the increase in 
temperature influenced the hardness of the material. 
 
Keywords: Aluminum; Extrusion; Precipitates; Microscopy; Vickers 

microhardness. 
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TÍTULO: Uso de Superfícies Seletivas em Frequência para Melhoria de 

Resposta de Antenas de Microfita 

Resumo 

Superfícies seletivas em frequencia (FSS) são estruturas cada vez mais comuns 
nos sistemas de telecomunicações das suas vantagens geométricas e 
eletromagnéticas. Neste trabalho, investigamos o uso de superfícies seletivas 
em frequencia integradas com as antenas microstrip para melhorar seus 
parâmetros chave: eficiência de radiação, largura de banda, diretividade e 
ganho. O uso de técnicas adicionais de ampliação de largura de banda também 
foi explorado e a melhoria após a integração do FSS foi analisada. 

 
Palavras-chave: Superficies seletivas em frequencia; Diretividade; Largura de 
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TITLE: Using Frequency Selective Surfaces for Microstrip Antenna Response 

Enhancement 

Abstract 

Frequency Selective Surfaces (FSS) are increasingly common structures in 
telecommunications systems because of their geometric and electromagnetic 
advantages. In this work, we investigate the use of frequency selective surfaces 
integrated with the microstrip antennas to improve their key parameters: radiation 
efficiency, bandwidth, directivity and gain. The use of additional bandwidth 
broadening techniques was also explored and the directivity improvement after 
FSS integration was analyzed. 
 
Keywords: Selective surfaces in frequency; Directivity; Bandwidth; Planar struct 
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TÍTULO: Ligas metálicas de Mn e Bi para ímas permanentes 

Resumo 

A criação da liga BiMn é de grande significado, uma vez que servem para a 
utilização em imãs permanentes e não possuem metais pesados em sua 
composição, permitindo assim a utilização em vários meios e áreas de estudo. 
Trabalhados 4 métodos de síntese para a criação do óxido de BiMnO3, tendo 
como objetivo final realizar a redução do óxido para a formação da liga metálica 
BiMn, a aprimoração do método foi necessária, tendo em vista que o bismuto na 
presença de Mn se torna bastante instável e ao atingir temperaturas maiores que 
260 graus celsius o metal se torna líquido, e não permite a criação da liga, por 
isso foi necessário um rígido controle na temperatura. 
 
Palavras-chave: Mn, Bi, imãs permanentes, BiMn, BiMnO3 

TITLE: Mn and Bi alloys for permanent magnets 

Abstract 

The creation of the BiMn alloy is of great significance as it is intended for use on 
permanent magnets and has no heavy metals in its composition, thus allowing 
use in various media and areas of study. After working 4 synthesis methods for 
the creation of BiMnO3 oxide, with the ultimate objective of reducing the oxide for 
the formation of BiMn alloy, the method improvement was necessary, considering 
that bismuth in the presence of Mn becomes very unstable. and when it reaches 
temperatures higher than 260 degrees celsius the metal becomes liquid and does 
not allow the alloy to be created, so strict temperature control was required. 
 
Keywords: Mn, Bi, permanent magnets, BiMn, BiMnO3 
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TÍTULO: Bancada de Testes para o EDC (Environmental Data Collector) 

Resumo 

 

O Coletor de Dados Ambientais é um sistema compatível com CubeSats 
destinado a fazer a decodificação dos sinais enviados pelos terminais de 
transmissão de plataforma (PPTs), a informação útil então, assim como diversas 
informações de telemetria, é repassada ao computador de bordo do satélite [1]. 

 

O projeto possui um front-end analógico de radiofrequência que recebe os sinais 
das PTTs. A decodificação é efetuada parcialmente em um FPGA Microsemi, e 
finalizada em software através de um microcontrolador ARM Cortex-M3 [2]. 

 

A comunicação com o computador de bordo é feita utilizando I2C, em que o EDC 
se apresenta como escravo [3]. 

 

O intuito deste trabalho é descrever a bancada de testes deste sistema 
apresentado, que engloba um protótipo do EDC, um gerador de sinal 
Rohde&Schwarz SMB100A, um Arduino Due e um computador de uso geral x86 
rodando MATLAB®. 

 

O MATLAB® foi utilizado para estabelecer um sistema de HIL (Hardware-In-The-
Loop) onde o computador de bordo é emulado através do Arduino Due, que 
estabelece uma conexão I2C com o EDC, e os sinais de PTT são repassados ao 
gerador de sinal através de uma conexão TCP/IP. O papel do MATLAB® é 
controlar ambos dispositivos que interagem com o EDC. 
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Um roteiro de testes que busca averiguar a conformidade do sistema em 
situações extremas foi escrito, e será utilizado no futuro para validar a versão 
final do projeto. 

 
 
Palavras-chave: Coletor de dados ambientais, MATLAB, Gerador de sinal, HIL, 

I2C. 

TITLE: Environmental Data Collector's Testbench 

Abstract 

 

The Environmental Data Collector is a CubeSat compatible payload designed to 
decode signals from the Brazilian Environmental Data Collection System’s 
Platform Transmitter Terminals (PTTs). The decoded message is then sent to the 
satellite’s On-Board-Computer, alongside telemetry information. 

 

The system has an analogue radiofrequency front-end to receive incoming PTT 
signals, the decoding procedure is partially done through a Microsemi FPGA, 
then finished in an ARM Cortex-M3 microcontroller. 

 

The communication between the EDC and the OBC is done through I2C, and the 
system presents itself as a slave. 

 

This work aims to describe the proposed testbench, which included an EDC 
prototype, a Rohde & Schwarz SMB100A Signal Vector Generator, an Arduino 
Due and a general purpose x86 computer running MATLAB®. 

 

MATLAB® was used to stablish a Hardware-In-The-Loop routine, in which the 
OBC is replaced by an Arduino Due that connects itself to the EDC through an 
I2C bus and the PTT signals are transmitted to the signal generator through a 
TCP/IP connection. MATLAB® is used to control both devices that directly 
interact with the EDC. 

 

A compliance test script was written, it aims to put the final version of the EDC 
through a series of corner-case situations in order to validate its behaviour. 
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Keywords: Environmental Data Collector, MATLAB, Signal Generator, HIL I2C. 
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TÍTULO: UMA ANÁLISE DE SOBREVIDA E DE TENDÊNCIA DA INCIDÊNCIA 

DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO, EM PACIENTES ATENDIDAS PELA LIGA 

NORTERIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER, NO PERÍODO DE 2007 A 

2013 

Resumo 

Introdução: O câncer do colo do útero é uma doença que acomete mulheres no 
mundo inteiro, com taxas de incidência e mortalidade variando de acordo com o 
grau de desenvolvimento da região. Objetivo: Descrever as taxas de incidência, 
bruta e padronizada pela idade, analisar suas tendências, bem como estimar 
curvas de sobrevida e ajustar o modelo de Cox, para os casos de câncer de colo 
de útero atendidos pela Liga Norteriograndense Contra o Câncer, no período de 
2007 a 2013. Métodos: Os cálculos dos coeficientes de incidência padronizados 
foram realizados pelo método direto, utilizando como padrão a população 
mundial de Segi de 1960. Na análise de tendência das séries dos coeficientes 
de incidência ajustou-se o modelo de regressão linear simples. As curvas de 
sobrevida foram estimadas através do estimador de Kaplan-Meyer e o teste 
logrank foi utilizado na avaliação de possíveis diferenças entre essas curvas. O 
modelo de Cox é ajustado para estimar a razão de risco nos casos univariado e 
múltiplo. Resultados: O coeficiente de incidência padronizado pela idade obtido 
foi de 13,26 por 100 mil mulheres. A série dos coeficientes de incidência não 
padronizados, para mulheres com idade abaixo de 40 anos, foi classificada como 
tendo tendência de crescimento, enquanto que, para as mulheres com 60 anos 
ou mais, essa série foi classificada como decrescente. Conclusão: As covariáveis 
faixa etária e escolaridade foram identificadas como fatores de prognóstico 
independentes. 

 
Palavras-chave: Regressão linear; Coeficiente de incidência; Estimador de 

Kaplan-Meyer 

TITLE: Survival and trend analysis of the incidence of cervical cancer in patients 

treated by the Northwest Cancer League from 2007 to 2013 

Abstract 

Introduction: Cervical cancer is a disease that affects women worldwide, with 
incidence and mortality rates varying according to the degree of development of 
the region. Objective: To describe the incidence rates, gross and age-
standardized, analyze their trends, as well as estimate survival curves and adjust 
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the Cox model for cervical cancer cases treated by the Norteriograndense Cancer 
League during the period. from 2007 to 2013. Methods: The standardized 
incidence coefficients were calculated by the direct method, using the world 
population of Segi from 1960 as standard. In the trend analysis of the incidence 
coefficient series, the simple linear regression model was adjusted. Survival 
curves were estimated using the Kaplan-Meyer estimator and the logrank test 
was used to evaluate possible differences between these curves. The Cox model 
is adjusted to estimate the risk ratio in univariate and multiple cases. Results: The 
age-standardized incidence coefficient obtained was 13.26 per 100,000 women. 
The series of non-standard incidence coefficients for women under 40 years was 
classified as having a growing trend, while for women aged 60 and over, this 
series was classified as decreasing. Conclusion: The covariates age and 
educational level were identified as independent prognostic factors. 
 
Keywords: Linear regression; Coefficient of incidence; Kaplan-Meier Estimator 
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TÍTULO: Estudo do potencial de auto-reparo de resina epóxi com adição de 

agentes de reparo microencapsulados 

Resumo 

As pesquisas na área de materiais com capacidade de autorreparo tem crescido 
significativamente nos últimos anos e a tecnologia aplica-se nas mais diversas 
classes de materiais. Na presença de um dano, os materiais autorreparáveis 
possuem a habilidade de recuperar total ou parcialmente suas propriedades na 
região danificada. Na classe dos polímeros termofíxos, a técnica de inserção de 
microcápsulas preenchidas com o agente de reparo na matriz polimérica é uma 
das metodologias mais estudadas e habilitam o material a adquirir as 
características de autorreparo. Neste sistema, as microcápsulas são rompidas 
por um dano e o agente de núcleo é liberado na matriz. Uma vez em contato com 
o catalisador sólido previamente disperso na matriz epoxídica, ocorre a 
polimerização e em consequência espera-se uma recuperação de propriedades 
na região danificada. O seguinte relatório visa o estudo para avaliação de auto-
reparo em polímero epóxi com adição de agentes de auto-reparo 
microencapsulados. O estudo se baseou na realização de ensaios que 
comprovem a ocorrência de auto-reparo. Foram realizadas as sínteses de 
microcápsulas de poli(uréia-formaldeído) ocas e também preenchidas com o 
agente 5-etileno-2-norborneno através do processo de polimerização em 
emulsão óleo em água. As microcápsulas sintetizadas foram caracterizadas 
através dos ensaios de espectroscopia de infravermelho com transformada de 
Fourier (FT-IR), microscopia eletrônica de varredura (MEV), e microscopia ótica 
(MO). 
 
Palavras-chave: polímeros, microcápsulas, autorreparo. 

TITLE: Study of epoxy resin self-repair potential with the addition of 

microencapsulated repair agents 

Abstract 

As research in the field of materials with execution capacity has grown more in 
recent years and a more practical use in the most diverse classes of materials. 
In the presence of damage, self-repairing materials have the ability to fully or 
partially recover their properties in the damaged region. In the thermofimer 
polymer class, a microcapsule-insertion technique filled with the repair agent into 
the polymeric matrix is one of the most studied and qualified material 
methodologies to acquire as self-healing characteristics. This system, the 
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microcapsules are broken by the damage and the agent of core is released into 
the matrix. Once in contact with the epoxy dispersion unit catalyst, polymerization 
occurs and some recovery of properties is expected in the damaged region. What 
follows is his study for polymer self-repair evaluation with the addition of 
microencapsulated self-repair agents. The study was based on the performance 
of tests that prove an occurrence of self-repair. They were made as syntheses of 
hollow poly (urea formaldehyde) microcapsules and also filled with the agent 5-
ethylene-2-norbornene through the oil-in-water emulsion polymerization process. 
The synthesized microcapsules were characterized by Fourier infrared 
spectroscopy (FT-IR), scanning electron microscopy (SEM) and optical 
microscopy (MO) 
 
Keywords: polymers, microcapsules, self-healing. 
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TÍTULO: Análise do consumo de energia em redes de sensores sem fio 

codificadas 

Resumo 

Um dos grandes problemas encontrados atualmente no que diz respeito à 
manutenção e projeto de redes de sensores é a necessidade de otimização do 
consumo energético de tais redes vs. eficiência na transmissão dos dados. Como 
é um meio não-guiado, esse tipo de rede faz com que a informação a ser 
transmitida sofra interferência das condições de propagação intrínsecas ao 
canal, o que ocasiona, resumidamente, as indesejáveis perdas de pacotes. As 
redes sem fio industriais (IWSN) lançam mão de métodos para diminuir os 
problemas de transmissão causados pela natureza dos canais sem fio. Dois 
desses métodos, que atuam em conjunto, são: repetição automática de quadro 
(ARQ -- Automatic Repetition Request) e a verificação de redundância cíclica 
(CRC -- Cyclic Redundancy Check). A utilização desses dois mecanismos de 
correção de erro podem ocasionar o aumento do delay na entrega dos pacotes 
e o aumento do consumo de energia da rede, em função da quantidade de 
retransmissões dos quadros. A solução, ao menos em termos de uma visão 
comparativa, para essas últimas duas questões são o objetivo final deste 
trabalho de pesquisa, o qual propõe a utilização de códigos corretores de erro 
(FEC -- Forward error corretion), usando processamento serial e paralelo, com a 
finalidade de minimizar os distúrbios nos canais sem fio de maneira 
energeticamente eficiente. 
 
Palavras-chave: Eficiência energética, redes de sensores, paralelização 

TITLE: Energy Optimized Channel Coding Applied to Wireless Sensor Networks 

Abstract 

One of the greatest issues in wireless sensor networks' maintenance and project 
is the need of a good equilibrium between energy consumption and data 
transmission efficiency. As it is a non-guided channel, the wireless networks 
causes the transmitted data to receive a certain amount of noise, with the 
consequent packet losses. The Industrial Wireless Networks use some 
techniques to reduce problems with noise interference, such as Automatic 
Repetition Request (ARQ) and Cyclic Redundancy Check (CRC). The use of 
these two error correction mechanisms may cause both increase of delay time in 
packet sending and energy consumption, as a function of frame re-sending. With 
these issues in mind, this research intents to provide, at least in therm of a 
comparative point of view, the solution to early mentioned energy problems, 
proposing, as a turnaround, the use of Forward Error Corretion (FEC) codes, 
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such as Wavelet Transform, through serial or parallel process, as a method that 
leads to channel disturbance minimization and increase in energy consumption 
efficience in wireless sensor networks. 
 
Keywords: Energy efficience, sensor networks, parallelization, channel coding 
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TÍTULO: Processamento de dados GPR em ambiente costeiro de alta salinidade 

Resumo 

O litoral setentrional do Estado do Rio Grande do Norte, situado no extremo NE 
do Brasil, tem uma alta sensibilidade ambiental e é amplamente ocupado pelas 
atividades impactantes das indústrias petrolífera, eólica, salineira e de 
carcinicultura, que oferecem riscos potenciais aos ecossistemas nele presentes. 
Processos hidrodinâmicos de alta energia atuam condicionando a dinâmica 
sedimentar na área, que está inserida no contexto geológico da Bacia Potiguar 
com rochas e sedimentos cujas idades variam do Cretáceo ao Quaternário. A 
erosão é o constante problema nesta região, pois afeta toda população local com 
a destruição de moradias e comércio, inviabilizando o turismo, comprometendo 
as atividades de subsistência e as atividades industriais. O risco maior está 
relacionado ao dano ambiental que pode ser causado pelo derramamento de 
óleo nesta região. Estudos recentes indicam que além das influências climáticas, 
das forçantes hidrodinâmicas e da dinâmica costeira, onde os processos 
erosivos e deposicionais modificam a paisagem em um curto intervalo de tempo, 
há também a influência da neotectônica no controle da modificação da 
morfologia costeira. Nesse presente trabalho foi feito um estudo com dados 
geofísicos de georradar com o objetivo de investigar a influência dessas 
deformações rúpteis alcançando os depósitos sedimentares holocênicos como 
também indicando a geometria, e consequentemente a cinemática, de tais 
estruturas.  
 
Palavras-chave: GPR; Neotectônica; Sistemas Costeiros; Reflex. 

TITLE: GPR data processing in high salinity coastal environment 

Abstract 

The northern coast of Rio Grande do Norte State, northeast Brazil, has a high 
environmental sensitivity and is largely occupied by impacting activities like oil, 
wind, salt and shrimp industries, offering potential risks to ecosystems present in 
it. High-energy hydrodynamic processes act conditioned on sediment dynamics 
in the area, which is part of the geological setting of the Potiguar Basin with rocks 
and sediments of Cretaceous to Quaternary. Erosion is a constant problem in this 
region because it affects all local people by destroying houses and shops, making 
tourism impracticable, jeopardizing subsistence and industrial activities. The 
biggest risk is related to the environmental damage that might be caused by the 
oil spill in this region. Recent studies indicate that in addition to climatic 
influences, the hydrodynamic forcing and coastal dynamics, where the erosive 
and depositional processes change the landscape in a short time, there is also 
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the influence of neotectonic control of the coastal morphology. In this present 
work, a study was done with georadar geophysical data in order to investigate 
the influence of these brittle deformations reaching the Holocene sedimentary 
deposits as well as indicating the geometry, and consequently the cinematic of 
such structures. 
 
Keywords: GPR; Neotectonic; Coastal System; Reflex. 
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TÍTULO: Planejamento de sistemas elétricos utilizando a técnica de 

Chaveamentos Corretivos 

Resumo 

O sistema elétrico brasileiro é composto por diversas companhias de geração, 
transmissão e distribuição, constituindo o Sistema Interligado Nacional. Com o 
objetivo de equilibrar consumo e demanda, e garantir o fornecimento de energia 
elétrica com qualidade e de forma ininterrupta, o Operador Nacional do Sistema 
(ONS) gerencia e regula toda a rede. Apesar de todo o gerenciamento, a rede 
elétrica é susceptível a diversos tipos de problemas, muitas vezes inevitáveis, 
como a queda de uma linha de transmissão. Este tipo de problema pode 
ocasionar a interrupção do fornecimento de energia aos consumidores, ou a 
sobrecarga de outras linhas da rede. Se a rede não estiver preparada para 
suportar a sobrecarga gerada pela queda da linha, o sistema de proteção pode 
atuar, havendo mais interrupções no sistema. Para eliminar a sobrecarga em 
uma linha da rede, utiliza-se a técnica de Chaveamentos Corretivos, onde são 
realizadas alterações na topologia da rede, com o objetivo de reduzir o 
carregamento da linha. Neste método gera-se diversas variantes 
(possibilidades), para a eliminação da sobrecarga, e a verificação da qualidade 
de cada variante é realizada através do uso de funções de alívio. O objetivo da 
técnica de Chaveamentos corretivos é reduzir o carregamento de uma linha 
sobrecarregada, através do redirecionamento de potência, evitando-se a 
geração de novas sobrecargas no sistema após a realização do chaveamento. 

 
Palavras-chave: Chaveamentos Corretivos, Sobrecarga, Transmissão, Funções 

de alívio. 

TITLE: Planning of electrical systems using the Corrective Switching technique 

Abstract 
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The Brazilian electricity system is composed of several generation, transmission, 
and distribution companies, constituting the National Interconnected System. 
Intending to balance consumption and demand, and guaranteeing the supply of 
quality and uninterrupted electricity, the National System Operator (ONS) 
manages and regulates the entire grid. Despite all management, the power grid 
is susceptible to many types of problems, often unavoidable, such as a 
transmission line going down. This type of problem can cause consumers to 
interrupt their power supply or overload other lines on the network. If the network 
is not prepared to withstand the overload generated by the line drop, the 
protection system may operate, with further system interruptions. The corrective 
switching technique is used to eliminate the overload on one line of the network. 
In this technique, there is a change in network topology in order to reduce line 
load. In this method, several variants are generated (possibilities) for the 
elimination of overload, and the quality checking of each variant is performed 
using relief functions. The objective of the Corrective Switching technique is to 
reduce a load of an overloaded line by redirecting power, avoiding the generation 
of new overloads in the system after the switching. 

 
 
Keywords: Corrective Switching, Overload, Transmission, Relief Functions. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de ferramenta para a seleção automática de comitês 

para classificação em bases de alta dimensionalidade 

Resumo 

O Aprendizado de Máquina (AM) tem se popularizado nos últimos anos como 
uma abordagem eficiente para resolução 
de problemas. Existem na atualidade centenas de métodos de classificação, por 
exemplo, o que torna praticamente impossível 
analisar todos os possíveis resultados, dado que além de existirem muitos 
métodos, são muitas as configurações para cada 
um desses métodos. A partir desse problema, surgiu o conceito de Aprendizado 
de Máquina Automatizado (AutoML), 
uma técnica que busca entre diversas soluções, a melhor possível para um 
determinado problema, sem a necessidade de 
interferência humana. Este trabalho apresenta o PBIL (Population Based 
Incremental Learnig), um algoritmo de AutoML que utiliza 
a API da plataforma WEKA para buscar soluções (modelos) dentre um grande 
conjunto de possibilidades. O PBIL 
foi comparado com o Random Forest e XGBoost (métodos de comitês) e o MLP 
(classificador base). 
Nessa comparação, usamos uma medida de precisão preditiva muito forte (F-
measure) para analisar o desempenho 
de classificação de todos os quatro métodos em 21 base de dados. 
 
Palavras-chave: Auto-Ml, Aprendizado de Máquina, Algoritmo Evolucionário 

TITLE: Tool development for automatic selection of committees for classification 

in high dimensional bases 

Abstract 

Machine Learning (ML) has become very popular recently as a robust approach 
to solve problems. There are 
hundreds of methods for classification tasks, for instance which makes almost 
impossible to analyze every possible result of each 
one of them. On top of that, there are many hyper-parameter settings for each 
one of 
these methods. Aiming to tackle this search problem, the concept of Automated 
Machine Learning (AutoML) has 
been proposed as a technique that searches for a good model (base classifier or 
ensemble) among many possible 
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methods for a given problem without human interaction. This work presents the 
{\PBIL}, an AutoML algorithm designed 
to used over the WEKA's machine learning platform and its very simple 
configuration setting. The {\PBIL} was 
was compared against Random Forest and XGBoost (strong ensemble 
methods), and MLP (robust base classifier). We 
used a very strong predictive accuracy measure (F-measure) to analyse the 
classifcation performance of all four 
methods over 21 datasets. 
 

  

 
Keywords: Auto-Ml, Machine Learning, Evolutionary Algorithm 
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TÍTULO: Sobre a aplicação da metodologia de análise de perigo sísmico e sua 

importância para o projeto de estruturas 

Resumo 

 

Uma das etapas iniciais do projeto de estruturas submetidas a sismos é a 
determinação da demanda sísmica. Para isso, as normas sísmicas de cada local 
têm estabelecido mapas de acelerações sísmicas, ou mapas de perigo sísmico, 
sendo a determinação dessa variável um dos primeiros passos necessários para 
a adequada realização desse tipo de projeto. Geralmente, esses mapas são 
elaborados a partir de estudos estatísticos por meio da Análise Probabilística de 
Perigo Sísmico (PSHA). Desta maneira, na presente pesquisa explorou-se a 
aplicação da PSHA na construção de espectros de respostas de projeto e na 
geração de mapas de perigo sísmico. Este objetivo se fundamenta, 
essencialmente, na opinião corrente, no meio técnico, acerca da necessidade de 
readequação do atual mapa de acelerações características da ABNT NBR 
15421:2006. Por último, dentro do contexto dos espectros de resposta, foram 
realizadas, em estruturas modelo, a análise sísmica com o espectro de projeto 
fornecido pela norma sísmica nacional NBR 15421:2006 avaliando os esforços 
e comparando-os aos de outras ações. 

 
 
Palavras-chave: Sismos. Perigo sísmico. Espectro de Resposta. Método 

Espectral. 

TITLE: On the application of seismic hazard analysis methodology and its 

importance for the design of structures 

Abstract 

One of the early procedures in the design of structures subjected to seismic 
actions is the determination of the seismic demand. For this, the seismic codes 
of each place have established maps of characteristic seismic accelerations, 
being the determination of this variable one of the first necessary steps for the 
adequate accomplishment of this type of project. Generally, these maps are 
based on statistical studies through the Probabilistic Seismic Hazard Analysis 
(PSHA). In that way, the application of PSHA in the construction of seismic 
response spectra and hazard maps generation was explored in that resource. 
This objective is essentially based on the current opinion among technicians 
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about the need to readjust the current characteristic acceleration map of ABNT 
NBR 15421:2006. Finally, in the context of response spectra, a seismic analysis 
considering two model structures was performed using a design spectrum 
obtained by the national seismic code and their internal forces were evaluated 
and compared them to other actions. 
 
Keywords: Earthquake. Seismic Hazard. Response Spectrum. Spectral Method. 
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TÍTULO: Estudo de Compósito Metal Duro (WC-Fe-C) com adição de WC 

Nanoestruturado e o Fe como ligante Sinterizado à Vácuo 

Resumo 

Os compósitos de metal duro WC-Co são amplamente utilizados como 
ferramentas de usinagem, corte, perfuração, e conformação, como também, em 
peças resistentes ao desgaste; devido as suas excelentes propriedades (dureza, 
resistência ao desgaste e tenacidade). As suas propriedades dependem 
principalmente do conteúdo do ligante (Co) e do tamanho de grão do WC. 
Atualmente, pós de WC nanoestruturados são usados para produzir 
microestruturas mais refinadas do metal duro, representando uma das áreas 
mais ativas de pesquisa, na indústria, como também o uso de outros ligantes, a 
fim de obter compósitos com propriedades otimizadas. Desta forma, o trabalho 
consistiu na produção de um compósito de metal duro – (WC-Fe-C), através da 
rota de metalurgia do pó, cujas etapas realizadas, particularmente, foram: 
caracterização dos pós de partida, moagem de alta energia, compactação e 
sinterização; como também, as caracterizações dos pós moídos e das amostras 
sinterizadas. As porcentagens de material utilizadas foram 89%p. de WC, 10%p. 
de Fe, e 1%p. de grafite. Por fim, foram analisados os resultados obtidos nos 
ensaios de dilatometria, microscopia eletrônica de varredura (MEV) e difração de 
raios x (DRX) dos pós moídos e compactados. As caracterizações revelaram que 
os pós moídos por 10 horas apresentaram os melhores resultados durante a 
sinterização dos compactos verdes. 

 
Palavras-chave: Palavras-chave: Metal 

Duro.Metalurgia.Sinterização.Dilatometria.DRX 

TITLE: Study of the Hard Metal Composite (WC-Fe-C) with addition of 

Nanostructured WC and Fe as Vacuum Sintered Binder 

Abstract 

WC-Co carbide composites are widely used as machining, cutting, drilling, and 
forming tools as well as wear resistant parts; due to its excellent properties 
(hardness, wear resistance and toughness). Its properties depend mainly on the 
binder content (Co) and the grain size of tungsten carbide (WC). Nanostructured 
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WC powders are currently used to produce more refined carbide microstructures, 
representing one of the most active areas of research in the industry, as well as 
the use of other binders to obtain composites with optimized properties. Thus, the 
work consisted in the production of a carbide composite - (WC-Fe-C), through the 
powder metallurgy route, whose steps performed, in particular, were: 
characterization of the starting powders, high energy ball milling, compaction, 
sintering and characterization of milled and sintered powders. The percentages 
of material were the same, 10wt% Fe, and graphite representing only 1wt% of 
the composition mass. Finally, the results obtained by dilatometry, scanning 
electron microscopy (SEM) and x-ray diffraction (XRD) of the milled powders and 
compacted powders were analyzed. The characterizations revealed that the 
milled powders for 10 hours, the user results during a sintering of green 
compacts. 
 
Keywords: Keywords: Hard Metal.Powder Metallurgy.Sintering.Dilatometry.XRD. 
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TÍTULO: Moldagem 3D das arcadas dentárias 

Resumo 

A moldagem odontológica é uma técnica muito utilizada na odontologia, porém, 
é um procedimento que causa desconforto aos pacientes. Na busca por novos 
métodos para substituir a moldagem surgiu uma alternativa, os sistemas digitais 
de moldagem e escaneamento. Entretanto os dispositivos, disponíveis 
atualmente no mercado, com essa tecnologia possuem um alto custo de 
obtenção, sendo assim, esse projeto visa criar um equipamento que possa 
substituir a moldagem a um preço mais acessível. Para isso, o projeto iniciou-se 
com uma revisão bibliográfica, para avaliar diferentes métodos de 
escaneamentos, e o desenvolvimento de um protótipo de scanner de sólidos. 
Como resultado dos escaneamentos realizados com o protótipo, foram 
identificados alguns parâmetros do escaneamento que devem ser levados em 
consideração no desenvolvimento dos próximos protótipos. 
 
Palavras-chave: Escaneamento 3D, Moldagem odontológica, Scanner intra-oral 

TITLE: 3D impression of dental arch 

Abstract 

Dental impression is a technique widely used in dentistry, but it is a procedure 
that causes discomfort to patients. In the search for new methods to replace it, 
came an alternative, digital molding and scanning systems. However, the devices 
currently available in the market with this technology have a high cost of 
purchase, so this project aims to create an equipment that can replace dental 
impression at a more affordable price. To this end, the project began with a 
literature review to evaluate different scanning methods and the development of 
a solids scanner prototype. As a result of the prototype scans, some scanning 
parameters were identified that should be taken into account in the development 
of the next prototypes. 

 
Keywords: 3D Scanning, Dental Impression, Intraoral Scanner 
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TÍTULO: Estudo dos Parâmetros Críticos no Controle de Plantas via Redes 

industriais Sem Fio (WSIN) 

Resumo 

A instrumentação sem fio (wireless) tem sido empregada em sistemas de 
controle em rede, formando uma arquitetura de controle com o tráfego de 
informações via meio sem fio. Contudo, existem algumas características que 
podem influenciar no projeto do sistema de controle, como a taxa de perda de 
pacotes ou de entrega de pacotes. Este trabalho propõe avaliar a influência da 
taxa de entrega de pacotes na variação do erro de regime permanente de uma 
malha de controle de nível. Foi implementada uma arquitetura de sistema de 
controle em rede sem fio com tecnologia ISA 100.11a para realizar os testes e a 
coleta de dados. Os resultados comprovam que existe uma correlação direta da 
perda de pacotes com o erro do controlador. 
 
Palavras-chave: Sistemas de Controle em Rede, Redes Industriais Sem Fio, ISA 

100.11a 

TITLE: Study of Critical Parameters in Plant Control via Industrial Wireless 

Networks (WSIN) 

Abstract 

Wireless instrumentation has been used in networked control systems (NCS), 
generating a control architecture with wireless information traffic. However, there 
are some features that can influence the design of the control system, such as 
the packet loss rate or the package delivery rate. This work proposes to evaluate 
the influence of the packet delivery rate on the variation of the steady state error 
of a level control. A wireless networked control system architecture with ISA 
100.11a technology was implemented to perform the tests and data collection. 
The results show that there is a direct correlation of packet loss with the controller 
error. 
 
Keywords: Wireless Networked Control Systems, Industrial Wireless Sensor 

Network 
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TÍTULO: Problema de Sturm-Liouville e aplicações na mecânica quântica. 

Resumo 

 

O presente trabalho tem como objetivo, relatar o problema de Sturm-Liouville e 
algumas de suas propriedades na mecânica quântica. Para este fim, 
apresentaremos o oscilador harmônico quântico que serve de base para 
diversas aproximações. Mostramos a aplicação dos polinômios de Hermite no 
oscilador harmônico quântico e relatamos algumas propriedades de tais 
polinômios, como sua função geratriz e ortogonalidades. 

 
 
Palavras-chave: Sturm-Liouville. Oscilador harmônico quântico. Polinômio de 

Hermite. 

TITLE: Sturm-Liouville problem and applications in quantum mechanics. 

Abstract 

 

The present work describes the Sturm-Liouville problem and some their 
properties in quantum mechanics. To this end, we will present the harmonic 
oscillator that will serve as the basis for the various approximations. We show the 
application of Hermite polynomials in the harmonic balance and relate some 
properties of such polynomials, such as their generating function and 
orthogonalities. 

 
 
Keywords: Sturm-Liouville. Quantum harmonic oscillator.Hermit Polynomial. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de modelo para cenários simplificados 

Resumo 

O projeto fundamenta-se na tendência mundial de estudar modelos de 
inteligência artificial aplicando em jogos digitais; mais especificamente 
concentrando-se nos modelos de aprendizagem por reforço. Como parte do 
objetivo maior de chegar a desenvolver um modelo baseado em aprendizagem 
por reforço para o ambiente complexo de StarCraft II, esta etapa inicial do projeto 
buscou aplicar modelos e desenvolver soluções simples com o objetivo de 
familiarização com o funcionamento dos algoritmos utilizados, bem como obter 
maturidade sobre os mesmos resolvendo diferentes problemas básicos 
presentes em jogos digitais. Os algoritmos que se destacaram mais no estudo 
foram majoritariamente os de aprendizado por diferença temporal: "Sarsa", "Q-
learning" e o "Deep Q-learning"; todos testados sob os ambientes controlados da 
biblioteca "Gym" do OpenAI. Desta forma, os resultados aqui apresentados se 
mostram, como esperado, teóricos e em situação de progresso. 
 
Palavras-chave: Jogos digitais. StarCraft II. Aprendizagem por reforço. 

Algoritmos. 

TITLE: Simplified scenarios models development. 

Abstract 

The project is based on the worldwide trending of applying artificial intelligence 
models on digital games; more precisely focusing on the reinforcement learning 
models. As part of a bigger goal of possibly developing a reinforcement learning 
model for the complex environment of StarCraft II, this initial branch of the project 
aspired to apply models and develop solutions for getting used to the algorithm's 
funcionalities, as well as growing on the field by solving simplified and differente 
kind problems, usually found on digital games. The algorithms that stood out on 
the studying were the temporal difference learning ones: "Sarsa", "Q-learning" 
and "Deep Q-learning"; all tested under the controled environments from the 
OpenAI "Gym" library. Thus, the results shown present, as expected, a theoretical 
and in progress status. 
 
Keywords: Digital games. StarCraft II. Reinforcement learning. Algorithms. 
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TÍTULO: Novos Cristais Líquidos Termotrópicos Derivados do Heterociclo 

Quinoxalina: Organização Supramolecular Induzida Por Ligações de Hidrogênio 

Resumo 

Os Cristais Líquidos compreendem uma classe de materiais moleculares 
avançados com propriedades bastante interessantes e de alto impacto na 
sociedade. Estes materiais são caracterizados por apresentarem um mesófase, 
sendo está um estado intermediário entre o sólido cristalino e o líquido isotrópico. 
O trabalho tem por objetivo principal a síntese de derivados quinoxalínicos 
potencialmente aplicáveis como cristais líquidos. Mais especificamente, almeja-
se a obtenção do composto 3-(3,4-bis(dodeciloxi)fenil)-1,2-diidroquinoxalina. A 
metodologia se baseia, principalmente, em procedimentos relatados na literatura 
e/ou adaptação dos mesmos. É pretendido obter o composto em quatro etapas, 
sendo que, até o momento, duas foram executadas, sendo os produtos obtidos 
com bons rendimentos e adequadamente caracterizados por IV e RMN.  
 
Palavras-chave: Síntese orgânica; cristais líquidos; quinoxalina. 

TITLE: New Thermotropic Liquids Crystals Derived from the Quinoxaline 

Heterocycle: Supramolecular Organization Induced by Hydrogen Bonding 

Abstract 

 

Liquid crystals are relevant advanced molecular materials, since their properties 
allow them to be applied in several fields. These type of materials are 
characterized by the presence of mesophase, an intermediate state between 
crystalline solid and isotropic liquid. This work aims the obtainment of quinoxaline 
derivatives, more specifically, the target compound 3-(3,4-
bis(dodecyloxy)phenyl)-1,2-diidroquinoxaline, potentially applied as liquid crystal. 
The synthetic protocol is based in reported methods and/or their adaptation. The 
target compound is proposed to be synthesized after four steps. At the moment, 
two synthetic intermediate were obtained in good yields and properly 
characterized by IR and NMR spectroscopies. 

 
 
Keywords: Organic synthesis; liquid crystals; quinoxaline. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1613 

 

CÓDIGO: ET0885 

AUTOR: MATEUS APARECIDO PEREIRA DE BRITO 

ORIENTADOR: ISABEL DILLMANN NUNES 

 

 

TÍTULO: Finalização da implementação da ferramenta Authoring Tool for 

Instructional Design - ATID 

Resumo 

A ATID Web –Authoring Tool for Instruction Design é uma aplicação 
desenvolvida com propósito de fornecer conjuntos de técnicas e recursos para o 
planejamento, implantação e monitoramento das atividades estudantis. A 
ferramenta possui a finalidade de apresentar um mecanismo que possibilita a 
personalização do ensino, tanto na modalidade presencial quanto na educação 
a distância, através da comunicação com diferentes ambientes virtuais de 
aprendizagem (atualmente com o Moodle ) e, por meio da engenharia 
pedagógica, prover serviços onde o perfil de cada aluno é levado em 
consideração, possibilitando com que um plano de aula personalizado possa ser 
planejado e implementado pelos responsáveis envolvidos. A ferramenta utiliza 
de uma notação gráfica para construção do sequenciamento de atividades, o 
que permite acompanhamento dos alunos em tempo de execução de forma 
facilitada, podendo promover a melhora tanto de alunos em risco de desistência 
e reprovação como também melhorar o próprio planejamento da disciplina por 
meio do Design Instrucional. 
 
Palavras-chave: atid. design instrucional. rede de atividades.Análise de 

Aprendizagem. 

TITLE: Implementation of Authoring Tool for Instructional Design Implementation 

- ATID 

Abstract 

ATID Web –Authoring Tool for Instruction Design is an application designed to 
provide sets of techniques and resources for the planning, implementation and 
monitoring of student activities. The tool has the purpose of presenting a 
mechanism that allows the personalization of teaching, both in classroom and 
distance education, through communication with different virtual learning 
environments (currently with Moodle) and, through pedagogical engineering, to 
provide services where the profile of each student is taken into account, enabling 
a personalized lesson plan to be designed and implemented by those involved. 
The tool uses a graphical notation for the construction of activity sequencing, 
which allows easy monitoring of students at runtime, and can promote the 
improvement of students at risk of dropping out and failing as well as improve the 
planning of the discipline itself through Instructional Design. 
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TÍTULO: Projeções climáticas da umidade do solo no Nordeste do Brasil 

Resumo 

A umidade do solo desempenha importante papel na relação entre a superfície 
e a atmosfera. No Nordeste Brasileiro, o déficit hídrico ameaça o conteúdo desta 
variável devido a regime irregular de precipitação e altas taxas de 
evapotranspiração, acarretando consequências diretas sobre a agricultura 
familiar presente em grande parte desta região. O desempenho da produção 
agrícola depende de forma direta do comportamento desta variável. Devido a 
sua grande importância no ciclo hidrológico e na ligação entre superfície e 
atmosfera, faz-se necessário avaliar projeções climáticas de Modelos Climáticos 
Globais (GCM) a fim de identificar impactos na umidade do solo. Portanto, o 
objetivo deste estudo é identificar possíveis mudanças no conteúdo da umidade 
do solo para clima futuro (2070-2099). Para tanto, foram utilizados dados de 
umidade do solo extraídos dos GCM e dados de umidade do solo CPC para os 
climas passado (1976-2005) e futuro (2070-2099). O desempenho dos modelos 
foi estabelecido através do cálculo do índice de viés e a significância estatísticas 
através do Teste-T Student. Por intermédio do cálculo do viés e do teste-t foi 
possível identificar uma significativa dificuldade da maioria dos GCM em simular 
a umidade do solo, tendo superestimações e subestimações consideráveis. 
Contudo, os modelos, em sua grande maioria, foram competentes em indicar 
projeções para o final do século XXI capazes de demonstrar uma ligeira 
diminuição no conteúdo de umidade do solo. 
 
Palavras-chave: Modelos climáticos globais, CMIP5, Simulações. 

TITLE: Climate projections of soil moisture in Northeastern Brazil 

Abstract 

Soil moisture plays an important role in the relationship between surface and 
atmosphere. In the Brazilian Northeast, the water deficit threatens the content of 
this variable due to irregular precipitation regime and high evapotranspiration 
rates, causing direct consequences on family farming present in much of this 
region. The performance of agricultural production depends directly on the 
behavior of this variable. Due to its great importance in the hydrological cycle and 
the surface-atmosphere connection, it is necessary to evaluate climate 
projections of Global Climate Models (GCM) in order to identify impacts on soil 
moisture. Therefore, the aim of this study is to identify possible changes in soil 
moisture content for future climate (2070-2099). For this purpose, soil moisture 
data extracted from GCM and CPC soil moisture data were used for past (1976-
2005) and future (2070-2099) climates. The performance of the models was 
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established by calculating the bias index and statistical significance through the 
Student T-Test. Through the calculation of bias and the t-test it was possible to 
identify a significant difficulty of most GCM in simulating soil moisture, with 
considerable overestimations and underestimations. However, most models 
were able to indicate projections for the late 21st century capable of 
demonstrating a slight decrease in soil moisture content. 
 
Keywords: Global climate models, CMIP5, Simulations. 
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TÍTULO: Análise Econômica da Aplicação de Energia Solar para Geração de 

Vapor para Injeção em Reservatórios de Óleos Pesados do Nordeste Brasileiro 

Resumo 

 

Em virtude de o cenário atual exigir a redução de grandes impactos ambientais, 
torna necessário emergir ideias de possíveis desenvolvimentos sustentáveis 
para a sociedade. Nesse viés, utilizar energias renováveis, por conter recursos 
naturais como cofator de sustentabilidade, além de conseguir suprir nossas 
necessidades sem danificar o meio ambiente, pode apresentar uma maior 
viabilidade econômica no mercado. Este trabalho teve por objetivo estudar a 
efetividade de energia solar, relacionada com diferentes dimensionamentos de 
coletores solares, visando à geração de vapor de água para a injeção em poços 
petrolíferos. A metodologia abordada foi embasada em seis casos para 
apresentar diferentes dimensionamentos de concentradores solares que possam 
se adequar às temperaturas, e aos volumes de injeção dos reservatórios com 
características do nordeste brasileiro. A partir disso, a quantidade de calor 
fornecida em cada situação, possibilitou determinar respectivamente, cada área 
necessária. Sendo assim, a área escolhida para o concentrador foi de 3,0 m². 
Então, levando em consideração os aspectos anteriormente mencionados, se 
apropriar de coletores solares seria uma forma viável para complementar a 
quantidade de calor gerado pelas caldeiras, reduzindo o consumo de 
combustíveis e consequentemente a emissão de gases poluentes. 

 
 
Palavras-chave: injeção de vapor; coletor solar; campos maduros; produção de 

petróleo 

TITLE: Economic Analysis of the Application of Solar Energy for Steam 

Generation for Injection in Heavy Oil Reservoirs of Brazilian Northeast 

Abstract 

 

Because the current scenario requires the reduction of large environmental 
impacts, it is necessary to emerge ideas of possible sustainable developments 
for society. In this way, using renewable energy, as it contains natural resources 
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as a sustainability co-factor, besides being able to meet our needs without 
damaging the environment, can present a greater economic viability in the 
market. The objective of this work was to study the effectiveness of solar energy, 
related to different solar collector designs, aiming at the generation of water vapor 
for the injection into oil wells. The methodology was based on six cases to present 
different sizes of solar concentrators that can be adapted to the temperatures and 
to the injection volumes of the reservoirs with characteristics of the Brazilian 
northeast. From this, the amount of heat supplied in each situation made it 
possible to determine, respectively, each required area. Therefore, the area 
chosen for the concentrator was 3.0 m². Thus, it is taking into account the above 
mentioned aspects, appropriating solar collectors would be a viable way to 
complement the amount of heat generated by boilers, reducing fuel consumption 
and consequently the emission of polluting gases. 

 
 
Keywords: steamflood; solar energy; mature fields; oil prodution 
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TÍTULO: Aplicação de nanopartículas de ouro em fibras de PLA para aplicação 

de proteção antimicrobiana e de proteção ultra-violeta. 

Resumo 

Nos últimos anos, a área têxtil tem desenvolvido pesquisas em busca de 
encontrar o equilíbrio entre produzir e minimização dos danos causados ao meio 
ambiente. Diante disso, a nanotecnologia vem como um dos recursos utilizados 
pelo segmento têxtil para solucionar possíveis problemas e agregar valor aos 
seus produtos. O presente estudo trata-se de uma pesquisa aplicada, com 
abordagem qualitativa e objetivo exploratório, elaborada por meio de uma 
revisão bibliográfica atualizada sobre os métodos de obtenção de nanopartículas 
de ouro e aplicação em substrato têxtil de fibra de poliácido lático. Os resultados 
obtidos permitiram concluir que a nanotecnologia ainda há muito a contribuir para 
o desenvolvimento sustentável do planeta, tendo como uma das maneiras é a 
utilização do citrato de sódio para obtenção e estabilização de nanopartículas de 
ouro, a utilização da quitosana para modificar a fibra de PLA, e aumentar a 
ligação entre as NPAu e a fibra de poliácido lático, num processo, via exaustão. 
 
Palavras-chave: Nanotecnologia; nanopartícula de ouro; quitosana; fibra de PLA. 

TITLE: Application of gold nanoparticles in PLA fibers for antimicrobial and 

ultraviolet protection application 

Abstract 

In the last years, the textile area has been developing researches to find the 
balance between producing and minimizing the damages caused to the 
environment. Given this, nanotechnology comes as one of the resources used by 
the textile segment to solve possible problems and add value to their products. 
The present study is an applied research, with qualitative approach and 
exploratory objective, elaborated through an updated bibliographical review 
about the methods of obtaining gold nanoparticles and application on textile 
substrate of lactic polyacid fiber. The results showed that nanotechnology still has 
a long way to contribute to the sustainable development of the planet, having as 
one way is the use of sodium citrate to obtain and stabilize gold nanoparticles, 
the use of chitosan to modify the fiber. polyacid, and increase the bond between 
the gold nanoparticles and the lactic polyacid fiber in a process via exhaustion. 
 
Keywords: Nanotechnology; gold nanoparticle; chitosan; lactic polyacid fiber. 
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TÍTULO: Hibridização de Algoritmos para o Problema Quadrático de Alocação 

Resumo 

 

Este trabalho investigou técnicas de hibridização de meta-heurísticas na 
Arquitetura Multiagentes baseada em Nuvem de Partículas para Hibridização de 
Metaheurísticas. A arquitetura é baseada no comportamento das partículas da 
meta-heurística Nuvem de Partículas. O foco principal foi a hibridização de 
métodos de busca local e algoritmos evolucionários para o Problema Quadrático 
de Alocação. Este problema é uma base importante de testes para ideias 
algorítmicas e modela um extenso número de problemas reais em diversas 
áreas. 

 
 
Palavras-chave: Hibridização de meta-heurísticas. Problema quadrático de 

alocação. 

TITLE: Algorithms Hybridization for the Quadratic Assignment Problem 

Abstract 

 

This work investigated metaheuristic hybridization techniques in the Multi-agent 
Architecture which is based on Particle Swarm. The architecture is based on the 
particle behavior of the Particle Swarm meta-heuristic. The focus was the 
hybridization of local search methods and evolutionary algorithms for the 
Quadratic Assignment Problem. This problem is an important testing ground for 
algorithmic ideas and models a large number of real problems in several areas. 

 
 
Keywords: Metaheuristic hybridization. Quadratic assignment problem. 
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TÍTULO: Utilização do Self-Training para aprendizado de máquina 

semissupervisionado: um estudo de casos 

Resumo 

 

Tarefas de classificação são um problema tradicional da área de Aprendizado de 
Máquina. A forma tradicional de classificação obedece ao paradigma 
supervisionado, mas há outras, como o paradigma semissupervisionado. Este 
trabalho propõe um estudo de caso sobre modelos semissupervisionado, 
especialmente o Self Training, com foco no entendimento e modificação de 
aspectos utilizados neste tipo de algoritmo para que seja possível mitigar 
problemas que normalmente são relatados para este tipo de abordagem e, 
possivelmente, culminar no melhoramento do resultado de classificação para 
este tipo de algoritmo. 

 
 
Palavras-chave: self-training, aprendizado de máquina, base de dados 

TITLE: Using Self-Training for Semi-Supervised Machine Learning: A Study Case 

Abstract 

 

Classification tasks are a traditional problem of Machine Learning. The traditional 
form of classification obeys the supervised paradigm, but there are others, such 
as the semi-supervised paradigm. This paper proposes a case study on semi-
supervised models, especially Self Training, focusing on understanding and 
modifying aspects used in this type of algorithm so that it is possible to mitigate 
problems that are normally reported for this type of approach and possibly 
culminate in the study. improvement of the classification result for this type of 
algorithm. 

 
 
Keywords: self-training, machine learning, dataset 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO IN SILICO DO EFEITO DE PONTES SALINAS EM UMA 

QUIMERA XILANASE-XBP 

Resumo 

As Xilanases (E.C. 3.2.1.8) são enzimas produzidas por vários tipos de 
microrganismos, desde fungos a leveduras e bactérias. Essas macromoléculas 
vem ganhado o foco nos processos industriais biotecnológicos, mais 
recentemente, na produção de combustíveis a partir da biomassa (etanol de 2° 
geração). Neste contexto, um conjunto de enzimas deve ser aplicado durante 
todo o processo (rota enzimática), e as xilanases compõem o grupo das enzimas 
utilizadas. As xilanases são chamadas de enzimas acessório, pois hidrolisam a 
xilana possibilitando o acesso à celulose, que por outras vias enzimáticas, 
produzirá o etanol. Foram realizadas mutações em uma xilanase da família 
GH11 e em uma quimera, constituída de uma xilanase inserida na posição 271 
de uma proteína ligadora de xilose (XBP). As estruturas resultantes foram 
avaliadas a partir de análises das simulações de dinâmica molecular (DM). Os 
resultados apresentam baixos valores de RMSD indicando a estabilidade das 
estruturas e, os dados de RMSF corroboram com trabalhos anteriores quando 
apresenta que a flexibilidade na região do polegar da xilanase reduz 
significativamente quando inserida à XBP. 
 
Palavras-chave: Xilanases, Quimeras, dinâmica molecular, mutações, pontes 

TITLE: IN SILICO EVALUATION OF THE EFFECT OF SALINE BRIDGES ON A 

XYLANASE-XBP CHIMERA 

Abstract 

Xylanases (E.C. 3.2.1.8) are enzymes produced by various types of 
microorganisms, from fungi to yeast and bacteria. These macromolecules have 
gained focus on industrial biotechnological processes, more recently, on the 
production of biofuels (2nd generation ethanol). In this context, a set of enzymes 
is applied throughout the process (enzymatic route), and xylanases constitute the 
group of enzymes employed. Xylanases are called accessory enzymes because 
they hydrolyse xylan, allowing an easy access to cellulose, which through other 
enzymatic routes, will produce ethanol. Mutations were performed on GH11 
xylanase and quimera formed by Gh11 xylanase inserted at 271 position in a 
xylose binding protein (XBP). Resultant structures were evaluated by molecular 
dynamics (DM). Structures generated presented low RMSD values indicating 
structural stability and, RMSF corroborate previus works in the matter the thumb 
region of the xylanase domain exhibits lower flexibility when in quimeric form. 
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Keywords: Xylanases; Chimeras; molecular dynamics; mutations; salt bridges. 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO E RECICLAGEM DE PLACAS DE CIRCUITO 

IMPRESSO DE COMPUTADORES DESKTOPS OBSOLETOS DA UFRN 

Resumo 

Os constantes avanços tecnológicos proporcionaram inúmeros avanços 
socioeconômicos para a humanidade, sobretudo com o surgimento dos 
equipamentos eletroeletrônicos. Entretanto, a quantidade de resíduos perigosos 
que são acumulados em decorrência do descarte inadequado destes 
equipamentos tem gerado bastante preocupação para os órgãos de proteção 
ambiental. Dentre os inúmeros resíduos eletroeletrônicos (REEE) podemos 
destacar as placas de circuito impresso (PCI) como um dos principais resíduos 
perigosos existentes da atualidade, pois podem ter em sua composição chumbo 
e cádmio dentre outros metais pesados e substâncias perigosas (retardadores 
de chama). Sendo assim, o plano de trabalho teve como objetivo realizar um 
procedimento experimental que buscasse separar a resina epóxi e demais 
polímeros presentes nas PCI utilizando o ácido sulfúrico concentrado como 
agente despolimerizante para facilitar a recuperação dos metais de interesse 
(cobre, prata, zinco, ouro, etc.) em etapas posteriores. De acordo com os 
resultados experimentais obtidos foi constatado que o potencial de 
despolimerização aumenta conforme há o aumento da temperatura, tendo sido 
atingido o percentual máximo de 10,38% de rendimento na temperatura de 70 
°C e no tempo de uma hora de reação. 
 
Palavras-chave: Placas de circuito impresso. reciclagem. ácido sulfúrico. resina 

epóxi 

TITLE: CHARACTERIZATION AND RECYCLING OF PRINTED CIRCUIT 

BOARDS OF OBSOLETE DESKTOPS COMPUTER OF UFRN 

Abstract 

Constant technological advances have provided countless socioeconomic 
advances for humanity, especially with the emergence of electro-electronic 
equipment. However, the amount of hazardous waste that is accumulated as a 
result of improper disposal of this equipment has generated considerable concern 
for environmental protection agencies. Among the many electro-electronic waste 
we can highlight the printed circuit boards (PCB) as one of the main existing 
hazardous wastes today, as they may contain lead and cadmium among other 
heavy metals and hazardous substances (flame retardants). Thus, the work plan 
aimed to perform an experimental procedure that sought to separate epoxy resin 
and other polymers present in PCBs using concentrated sulfuric acid as a 
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depolymerizing agent to facilitate the recovery of metals of interest (copper, silver, 
zinc, gold , etc.) in later steps. According to the experimental results obtained it 
was found that the potential for depolymerization increases as the temperature 
increases, the maximum percentage of 10.38% yield was reached at 70 ° C and 
within one hour of reaction time. 
 
Keywords: Printed circuit boards. Recycling. sulfuric acid. epoxy resin. 
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TÍTULO: Braço robótico lego com visualização aumentada de dados 

Resumo 

O trabalho apresentado é um esforço para criar uma plataforma para facilitar o 
desenvolvimento de novas visualizações em XR. Feito com ECMAScript, HTML 
e CSS, usando a biblioteca Three.js para renderização 3D no navegador da Web, 
AR.js para criar um aplicativo da Web AR (Realidade Aumentada) e WebVR para 
criar ambientes VR (Realidade Virtual). 
 
Palavras-chave: Realidade Aumentada, Realidade Virtual, Gêmeo Digital 

TITLE: Robotic Lego arm with augmented reality visualization 

Abstract 

The work presented is a effort to create a platform to facilitate the development 
of new visualizations in XR. Made with ECMAScript, HTML and CSS, using the 
Three.js library for 3D rendering in the web browser, AR.js for creating an 
AR(Augmented Reality) web application and WebVR for creating VR(Virtual 
Reality) environments. 
 
Keywords: Augmented Reality, Virtual Reality, Digital Twin 
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TÍTULO: Síntese de nanocompósitos de Óxido de Grafeno (GO) com Cloreto de 

Prata (AgCl) com propriedades fotocatalíticas 

Resumo 

     Neste trabalho, obteve-se pós de óxido de grafeno (GO), cloreto de prata 
(AgCl) e compósitos AgCl/xGO, variando-se a concentração de GO em 1, 2, 4 e 
8% em massa. Os compósitos foram caracterizados por difração de raios-X 
(DRX), espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), 
microscopia eletrônica de varredura por emissão de campo (SEM), absorbância 
na região do ultravioleta visível e espectroscopia de reflectância difusa. As 
propriedades fotocatalíticas dos pós foram estimadas pela variação da 
concentração do corante azul de metileno, quando iluminados por lâmpadas de 
UV. Os padrões de DRX mostram que a modificação do método Hummer’s e a 
ponteira sonoquímica são eficazes na obtenção de pós de GO e AgCl, 
respectivamente. As imagens de SEM mostram a formação de nanopartículas 
de prata na superfície das partículas de AgCl e a interface formada entre as 
partículas de AgCl/GO. A adição de GO promoveu uma otimização das 
propriedades ópticas do AgCl, aumentando sua absorção para maiores 
comprimentos de onda e reduzindo a sua Egap. A interface gerada pelo AgCl/GO 
gera um aumento na eficiência fotocatalítica do compósito, pelo impedimento da 
recombinação dos pares elétron/buraco (e-/h+). Após 3 minutos de exposição à 
radiação UV, o compósito AgCl/8%GO degradou completamente o corante, 
enquanto que a amostra de AgCl puro degradou 75.3%. 
 
Palavras-chave: Óxido de grafeno; cloreto de prata; AgCl/xGO; fotocatálise. 

TITLE: Photocatalytic properties of AgCl/xGO composite obtained by facile 

synthesis 

Abstract 

     In this work, the composite of silver chloride and graphene oxide (AgCl/xGO) 
was obtained varying the concentration of GO in 1, 2, 4 and 8% of mass. The 
composites were characterized by X-ray diffraction (XRD), Raman spectroscopy, 
Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), field scanning electron 
microscopy (SEM), absorbance in the visible ultraviolet region and reflectance 
spectroscopy diffuse. The photocatalytic properties of the powders were 
estimated by the varying the concentration of the methylene blue. The XRD 
patterns showed that the modification of the Hummer's method and the 
sonochemistry tip were effective in obtaining GO and AgCl powders, respectively. 
The SEM images show the formation of silver nanoparticles on the surface of 
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AgCl particles and the interface formed between the particles AgCl-GO. The 
addition of GO promoted an optimization of the optical properties of AgCl, 
increasing its absorption to longer wavelengths and reducing its Egap. The 
interface generated by AgCl-GO generates an increase in the photocatalytic 
efficiency of the composite, by impeding recombination of the pairs electron/hole 
(e-/h+). After 3 minutes of exposure to UV radiation, the AgCl-8% GO composite 
completely degraded the dye, while the pure AgCl sample degraded 75.3%. 
 
Keywords: Graphene oxide; silver chloride; AgCl/xGO; photocatalysis. 
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TÍTULO: Concepção e Análise de desempenho de funcionalidades dos sistemas 

3GPP para o 5G-eMBB 

Resumo 

A literatura recente demonstrou resultados promissores de implantações de 
Long-Term Evolution (LTE) em bandas não licenciadas ao coexistir com redes 
Wi-Fi por meio da abordagem de Duty-Cycle (DC). No entanto, sabe-se que o 
desempenho na coexistência depende fortemente dos padrões de tráfego e da 
taxa ON-OFF do Duty-Cycle. A maioria das soluções DC depende da 
configuração de parâmetros de coexistência estática; portanto, o desempenho 
na vida real em cenários dinamicamente variáveis pode ser afetado. Técnicas 
avançadas de aprendizado por reforço podem ser usadas para ajustar os 
parâmetros do DC para uma coexistência eficiente, e propomos um mecanismo 
de Transmissão Adaptativa com Detecção de Portadora com Q-learning que 
adapta a razão de tempo ON-OFF do Duty-Cycle à taxa de dados transmitida, 
com o objetivo de maximizar a taxa de transferência agregada do Wi -Fi e LTE 
Unlincensed (LTE-U). O problema é formulado como um processo de decisão de 
Markov, e a solução de Q-learning para encontrar a melhor razão de tempo ON-
OFF do LTE-U é baseada na equação de Bellman. Avaliamos o desempenho da 
solução proposta para diferentes cenários de carga de tráfego usando o 
simulador ns-3. Os resultados demonstram os benefícios da adaptabilidade às 
mudanças nas circunstâncias do método proposto em termos de taxa de 
transferência agregada de Wi-Fi/LTE, além de alcançar uma coexistência justa.  
 
Palavras-chave: NR-U, LTE-U, LTE-LAA, WiFi, eMBB, Coexistência, Q-Learning 

TITLE: Conception and performance analysis of 3GPP system functionalities for 

5G-eMBB 

Abstract 

 

Recent literature demonstrated promising results of Long-Term Evolution (LTE) 
deployments over unlicensed bands when coexisting with Wi-Fi networks via the 
Duty-Cycle (DC) approach. However, it is known that performance in coexistence 
is strongly dependent on traffic patterns and on the duty-cycle ON–OFF rate of 
LTE. Most DC solutions rely on static coexistence parameters configuration, 
hence real-life performance in dynamically varying scenarios might be affected. 
Advanced reinforcement learning techniques may be used to adjust DC 
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parameters towards efficient coexistence, and we propose a Q-learning Carrier-
Sensing Adaptive Transmission mechanism which adapts LTE duty-cycle ON–
OFF time ratio to the transmitted data rate, aiming at maximizing the Wi-Fi and 
LTE-Unlicensed (LTE-U) aggregated throughput. The problem is formulated as a 
Markov decision process, and the Q-learning solution for finding the best LTE-U 
ON–OFF time ratio is based on the Bellman’s equation. We evaluate the 
performance of the proposed solution for different traffic load scenarios using the 
ns-3 simulator. Results demonstrate the benefits from the adaptability to 
changing circumstances of the proposed method in terms of Wi-Fi/LTE 
aggregated throughput, as well as achieving a fair coexistence. 

 
 
Keywords: NR-U, LTE-U, LTE-LAA, WiFi, eMBB, Coexistence, Q-Learning 
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TÍTULO: Implementação de um analisador inteligente aplicado a sistema de 

geração distribuída de energia 

Resumo 

Diante de um cenário com recursos naturais cada vez mais escassos, a 
sociedade necessita realizar o consumo consciente de energia e também evitar 
o seu desperdício, além de buscar cada vez mais fontes de energia sustentáveis. 
Este trabalho objetiva exemplificar a aplicação de um analisador inteligente de 
energia, acoplado a uma tomada também inteligente, que permite o 
monitoramento do consumo e o acionamento ou desligamento do dispositivo a 
ela conectado. O protótipo conta com um microcontrolador esp 8266, um 
medidor de energia, um relé, e através de um broker (nomenclatura do canal de 
comunicação utilizado no paradigma da internet das coisas) enviar e receber 
informações de um sistema web. 
 
Palavras-chave: tomada inteligente, sistema embarcado, analisador de energia, 

esp 8266 

TITLE: Implementation of an intelligent analyzer applied to distributed power 

generation system 

Abstract 

Faced with a scenario of increasingly scarce natural resources, society needs to 
realize conscious consumption of energy and also avoid its waste, and 
increasingly seek sustainable sources of energy. This work aims to exemplify the 
application of an intelligent energy analyzer, coupled to a smart socket, which 
allows the monitoring of consumption and the activation or shutdown of the device 
connected to it. The prototype features an esp 8266 microcontroller, a power 
meter, a relay, and a broker (nomenclature of the communication channel used 
in the IoT paradigm) to send and receive information from a web system. 
 
Keywords: smart socket, embedded system, power analyzer, esp 8266 
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TÍTULO: Estudo do potencial de auto-reparo de resina epóxi com adição de 

termoplástico 

Resumo 

A utilização de materiais compósitos poliméricos está a cada dia mais presente 
em razão das suas excelentes propriedades de desempenho. A possibilidade de 
presença do mecanismo de auto-reparo em sua estrutura, oferece a esse tipo de 
material um grande potencial de desenvolvimento científico e tecnológico, tendo 
em vista que há redução de custos de reparação e aumento da sua vida útil, 
além de uma maior segurança de operação. No presente projeto, trabalhou-se 
inicialmente com o termoplástico E-MA-GMA buscando, associado com a matriz 
epóxi DGEBA, visualizar a melhor capacidade de reparo desse material quando 
utilizado os endurecedores DETDA e MTHPA, separadamente. Foram 
realizadas trincas nas amostras trabalhadas e, em seguida, estas foram 
submetidas à três ciclos de pós cura, sendo estes de 2, 5 e 10 minutos a fim de 
observar o fechamento, ou não, dessas trincas. Através de imagens realizadas 
no Microscópio Óptico, pode-se visualizar que nenhuma das trincas presentes 
nas amostras apresentou recuperação total, no entanto houve diminuição 
significativa do tamanho quando comparada com as amostras que não foram 
submetidas a novo aquecimento.  
 
Palavras-chave: Compósitos. Polímero. Auto-reparo. 

TITLE: Study of self-healing potential of epoxy resin with thermoplastic addition 

Abstract 

The use of polymer composite materials is increasingly common due to their 
excellent performance properties. The possibility of the self-healing mechanism 
in its structure offers this type of material a great potential for scientific and 
technological development, considering that there is a reduction in repair costs 
and an increase in its useful life, as well as a greater safety of operation. In this 
project, we initially worked with the thermoplastic E-MA-GMA seeking, in 
association with the epoxy matrix DGEBA, to visualize the best repairability of 
this material when using DETDA and MTHPA hardeners, separately. Cracks 
were performed in the samples worked and then they were submitted to three 
cycles of post cure, these being 2, 5 and 10 minutes in order to observe the 
closure, or not, of these cracks. Through Optical Microscope images, it can be 
seen that none of the cracks present in the samples showed full recovery, 
however there was a significant decrease in size when compared to samples that 
were not reheated.  
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Keywords: Composites. Polymer. Self-healing. 
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TÍTULO: Estudo da fração argila de sedimentos da Lagoa de Extremoz 

Resumo 

 

A Lagoa de Extremoz/RN constitui uma das principais fontes de abastecimento 
da água da cidade de Natal com capacidade máxima de 11.019.525,00 m³. A 
qualidade e composição da água são relacionadas ao contexto geológico no qual 
uma dada área esteja inserida, bem como à ação antrópica, que possibilita 
potencial aporte de metais pesados (e.g. Cd, Cu, Pb e Zn) ao sistema. Este 
trabalho objetiva a definição da variabilidade espacial dos minerais na fração 
argila (fração < 0.002mm) de sedimentos coletados em pontos distintos na Lagoa 
de Extremoz-RN. A identificação foi realizada por meio de DRX e MEV. Os 
difratogramas indicaram a presença de caulinita (fase predominante), goethita, 
biotita, clorita, gibbsita, montmorilonita e oligoclásio (?), com pequena 
variabilidade espacial dos atributos mineralógicos. Essa mineralogia é advinda 
dos processos intempéricos atuantes sobre os granitos das Suítes Dona Inês e 
Itaporanga, aflorantes nas nascentes dos rios Guajiru e do Mudo, e sobre os 
sedimentos do Grupo Barreiras. 

 
 
Palavras-chave: MEV. Geologia Ambiental. Argilominerais. Caulinita. DRX. 

TITLE: Study of the clay fraction of Extremoz Lagoon sediments 

Abstract 

 

Extremoz Lagoon/RN is one of the main sources of water supply in Natal city with 
a maximum capacity of 11,019,525.00 m³. The quality and composition of the 
water is related to the geological context in which a given area is inserted, as well 
as to the anthropic action, which enables potential input of heavy metals (e.g. Cd, 
Cu, Pb and Zn) to the system. This work aims to define the spatial variability of 
minerals in the clay fraction (fraction <0.002mm) of sediments collected at 
different points in Extremoz-RN Lagoon. Identification was performed by XRD 
and SEM. The diffractograms indicated the presence of kaolinite (predominant 
phase), goethite, biotite, chlorite, gibbsite, montmorillonite and oligoclase (?), with 
small spatial variability of the mineralogical attributes. This mineralogy comes 
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from the weathering processes acting on the granites of the Dona Inês and 
Itaporanga Suites, outcrops in the springs of the Guajiru and Mudo rivers, and on 
the Barreiras Group sediments. 

 
 
Keywords: SEM. Environmental geology. Clay minerals. Kaolinite. XRD. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1636 
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TÍTULO: PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DO CaMoO4 DOPADO 

COM TERRAS RARAS 

Resumo 

A eficácia da técnica via spray pirólise ultrassônico (SPU) foi investigada na 
obtenção de partículas de Molibdato de Cálcio puro (CaMoO4) e dopado nas 
porcentagens em mol de 1%, 2% e 4% da mistura (ETT) de três terras raras 
Eu+3, Tb+3,Tm+3. Características dos pós sintetizados, quanto à estrutura e 
morfologia, foram obtidas e analisadas via técnicas de difração de raios X (DRX), 
espectroscopia Raman, espectroscopia ótica nas regiões do ultravioleta-visível 
(UV-Vis), microscopia eletrônica de varredura (MEV) com canhão de elétrons por 
emissão de campo e espectroscopia de fotoluminescência (PL). Os resultados 
indicaram que a técnica de spray pirólise ultrassônico produziu material de alta 
pureza, nas dimensões nano e micro, com morfologia esférica. A adição das três 
terras raras com diferentes porcentagens em mol de 1%, 2% e 4% na estrutura 
do CaMoO4, possibilitou a obtenção das emissões de fotoluminescência 
características das terras raras tendo como resultado materiais com emissões 
no branco para as amostras de CaMoO4 2% ETT e CaMoO4 4% ETT. 
 
Palavras-chave: CaMoO4, Spray Pirólise Ultrassônico, Dopagem, 

Fotoluminesnescência. 

TITLE: PROCESSING AND CHARACTERIZATION OF RARE LAND DONED 

CAMoO4 

Abstract 

The effectiveness of the ultrasonic spray pyrolysis (USP) technique was 
investigated to obtain pure calcium molybdate particles (CaMoO4) and doped to 
mol percentages of 1%, 2% and 4% of the mixture (ETT) of the three rare earths 
Eu+3, Tb + 3, Tm + 3. Characteristics of the synthesized powders, regarding their 
structure and morphology, were obtained and analyzed by X-ray diffraction 
(XRD), Raman spectroscopy, optical ultraviolet-visible (UV-Vis), scanning 
electron microscopy (SEM) with field emission electron gun and 
photoluminescence (PL) spectroscopy. The results indicated that the ultrasonic 
pyrolysis spray technique produced high-purity nano and micro material with 
spherical morphology. The addition of the three rare earths with different mol 
percentages of 1%, 2% and 4% in the CaMoO4 structure made it possible to 
obtain the characteristic rare earth photoluminescence emissions resulting in 
blank emissions materials for CaMoO4 2 samples 2% ETT and CaMoO4 4% 
ETT. 
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Keywords: CaMoO4, Ultrasonic Pyrolysis Spray, Doping, Photoluminescence. 
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TÍTULO: Caracterização de argila atapulgita aplicada a fluidos de perfuração 

não-aquosos 

Resumo 

Com os grandes desafios advindos da perfuração de poços, surge a necessidade 
de desenvolvimento ou modificação de fluidos cujas propriedades são capazes 
de atender as exigências de perfuração. Devido a isso, o estudo com argilas vem 
sendo desenvolvido cada vez mais, uma vez que estas apresentam 
propriedades como a capacidade de inchamento, alta capacidade de troca 
iônica, além de forte capacidade de adsorção. Para a obtenção de resultados 
favoráveis, faz-se necessário modificar a argila para que esta tenha papel 
fundamental na preparação do fluido de perfuração. Os fluidos de perfuração 
não-aquosos foram desenvolvidos para perfurações com condições de alta 
temperatura e elevada pressão, aspectos comuns em perfurações direcionais, o 
que gera limitação para os fluidos aquosos. Esse trabalho teve por objetivo 
modificar a argila atapulgita, com o intuito de aumentar sua afinidade pela fase 
orgânica de fluidos de perfuração não-aquosos, aplicando um tensoativo do tipo 
catiônico em uma concentração pré-estabelecida. As medidas de ângulo de 
contato apontaram um aumento da característica hidrofóbica da atapulgita 
modificada. No contexto da análise reológica, a atapulgita organofilizada 
apresentou propriedades reológicas semelhantes a uma argila organofilizada 
comercial. 
 
Palavras-chave: fluido de perfuração, atapulgita, adsorção. 

TITLE: Characterization of attapulgite clay applied to non-aqueous stirring fluids 

Abstract 

The major challenges arising from well drilling, flow change outbreaks or fluid 
modeling are concession rates as drilling requirements. Due to this, the study 
with clays is being developed more and more, since they have properties such 
as swelling capacity, ion exchange capacity high, and adsorption capacity strong. 
In order to obtain favorable results, it is necessary to modify the clay so that it 
plays a fundamental role in the preparation of the drilling fluid. Non-aqueous 
drilling fluids are designed for drilling with temperature high and pressure high 
conditions, which are common features of directional drilling, which creates 
limitation for aqueous fluids. This work aimed to modify the attapulgite clay, in 
order to increase its affinity for the organic phase of non-aqueous drilling fluids, 
applying a cationic surfactant at a pre-established concentration. Contact angle 
measurements indicated an increase in the hydrophobic characteristic of 
modified attapulgite. In the context of rheological analysis, organophilized 
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attapulgite showed rheological properties similar to a commercial organophilized 
clay. 
 
Keywords: drilling fluid, attapulgite, adsorption 
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TÍTULO: Desenvolvimento de cápsulas bioadsorventes para tratamento de 

efluentes em sistemas de adsorção 

Resumo 

A água produzida é um co-produto da exploração dos reservatórios de petróleo, 
caracterizada pela presença de um grupo de componentes chamado BTEX 
(Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xileno). Esse grupo apresenta grandes riscos 
ambientais e a saúde pública por serem muito solúveis em água e causarem 
danos ao sistema nervoso central humano. Dessa forma, o processo de 
adsorção utilizando biomassas como adsorventes é uma boa opção para o 
tratamento da água oleosa, uma vez que esses materiais possuem baixo custo 
e alta eficiência. Neste trabalho, foram produzidas cápsulas bioadsorventes a 
base de cinza do bagaço da cana-de-açúcar (CBC) e bentonita. Elas foram 
caracterizadas utilizando DRX, FRX, análise termogravimétrica e análise de área 
superficial, pelo método de BET. As caracterizações mostraram que os principais 
componentes químicos dos materiais são óxidos de Sílicio e Ferro, os eventos 
de perda de massa mais significativos para a bentonita e o CBC são 
respectivamente a evaporação da água e a liberação dos componentes voláteis. 
E a área superficial do adsorvente foi de 151,30 m²/g. Os ensaios de adsorção 
foram realizados em amostras de água produzida sintética de 165 ppm de teor 
de óleos e graxos. O índice de remoção das amostras de óleo das amostras foi 
superior a 60% para todas e os dados obtidos em cada ensaio foram aplicados 
no modelo de isoterma de Langmuir, onde o RL calculado foi de 0,21 
caracterizando um processo de adsorção favorável. 
 
Palavras-chave: adsorção, cana-de-açúcar, bioadsorvente, petróleo, água 

produzida 

TITLE: Development of bioadsorbent capsules for effluent treatment in 

adsorption systems 

Abstract 

The produced water is a co-product of oil reservoir exploration, characterized by 
the presence of a group of components called BTEX (Benzene, Toluene, 
Ethylbenzene and Xylene). This group presents great environmental and public 
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health risks because they are very soluble in water and cause damage to the 
human central nervous system. Thus, the adsorption process using biomass as 
adsorbents is a good option for the treatment of oily water, since these materials 
have low cost and high efficiency. In this work, bioadsorbent capsules based on 
sugarcane bagasse ash (CBC) and bentonite were produced. They were 
characterized using DRX, EDX, thermogravimetric analysis and surface area 
analysis by the BET method. The characterizations showed that the main 
chemical components of the materials are silicon and iron oxides, the most 
significant mass loss events for bentonite and CBC are respectively water 
evaporation and the release of volatile components. And the surface area of the 
adsorbent was 151.30 m² / g. Adsorption tests were performed on 165 ppm 
synthetic oil and fat content water samples. The removal rate of the oil samples 
from the samples was higher than 60% for all samples and the data obtained in 
each test were applied in the Langmuir isotherm model, where the calculated RL 
was 0.21 characterizing a favorable adsorption process, what means that the 
adsorbate gives preference to the solid over the fluid. 
 
Keywords: adsorption, bioadsorbent, sugarcane, ash, oil, produced water 
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TÍTULO: ELABORAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

SOBRE DESASTRES NO MUNICÍPIO DE NATAL-RN, BRASIL. 

Resumo 

 

A espacialização dos dados obitidos a partir de Sistema de Informações 
Geograficas ligados a desastres e o uso deste instrumento é relevante para o 
gerenciamento e planejamento da terra. Em escala municipal, não houve 
iniciativa; portanto, o presente trabalho ajuda a colmatar essa lacuna e a 
contribuir para o fortalecimento técnico / operacional da Defesa Civil de Natal 
(DCN) por meio da produção de um banco de dados geográficos e de um 
Sistema de Informações Geográficas (SIG) subsequente. ) sobre a ocorrência 
de desastres na cidade de Natal. Para isso, os procedimentos metodológicos 
realizados basearam-se na digitalização dos documentos de registros de 
desastres da Defesa Civil de Natal (DCN); criação de nomenclatura padronizada 
para identificação de documentos; treinamento teórico sobre produção de banco 
de dados de desastres; excel produção de planilhas com dados obtidos do DCN; 
apresentação sintética de resultados em gráficos e mapas; produção do Sistema 
de Informação de Desastres Geográficos em Natal (SIG-Desastres); e 
correlação entre os resultados do Banco de Dados de Desastres de Natal 
(BDDN) com as características naturais da cidade, padrões urbanos e padrões 
de uso da terra urbana. No final, a produção de um banco de dados é relevante, 
pois ajuda a entender o desastre, ou seja, a conjuntura de construção desse 
evento; a regularidade com que certos eventos acontecem em locais específicos; 
e em que locais certos eventos se repetem. 

 
 
Palavras-chave: SIG; desastres; defesa civil; Natal-RN 

TITLE: Elaboração de um banco de dados e um sistema de informação 

geográfica sobre desastre no município de Natal - RN, Brasil. 

Abstract 

The production of databases and the use of this instrument is relevant for land 
management and planning. On a municipal scale, there was no initiative, thus, 
the present work helps to close this gap and contribute to the technical / 
operational strengthening of the Natal Civil Defense (DCN) through the 
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production of a geographic database and a subsequent Geographic Information 
System (GIS) on the occurrence of disasters in the Natal city. For this, as 
methodological procedures performed relied on digitization of the Natal Civil 
Defense (DCN) disaster record documents; creation of standardized 
nomenclature for document identification; theoretical training on disaster 
database production; excel spreadsheet production with data obtained from 
DCN; synthetic presentation of results in graphs and maps; production of the 
Geographic Disaster Information System in Natal (SIG-Disasters); and 
correlation between the results of the Natal Disaster Database (BDDN) with the 
city's natural characteristics patterns, urban patterns and urban land use patterns. 
In the end, producing a database is relevant as it helps in understanding the 
disaster, that is, the construction conjuncture of this event; the regularity with 
which certain events happen in specific places; and in which places certain 
events recur. 
 
Keywords: SIG; disaster; civil defense; Natal - RN 
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TÍTULO: Estudo da Adição do WC Nanoestruturado na Matriz de Aço MA957 

Resumo 

O Aço MA957 é um aço inoxidável com bom desempenho em suas aplicações, 
porém exibe uma deficiência na dureza quando comparado com aços de 
aplicações semelhantes. Isso pode ser resolvido através da adição de materiais 
de reforço, formando assim um material compósito. Desse modo, neste trabalho 
estudou-se o comportamento do Aço MA957 reforçado com WC 
nanoestruturado. Iniciando pela síntese do WC nanoestruturado e pela moagem 
do cavaco de Aço MA957. Em seguida estes pós foram misturados através da 
moagem de alta energia nas proporções de 5% e 10% em peso do reforço, sendo 
estes caracterizados por FRX, DRX e MEV. A análise de FRX, revelou que as 
amostra não foram contaminadas pelo processo de moagem. As análises de 
DRX, mostraram que o WC foi obtido como tamanho de cristalito nanométrico e 
sem a presença de fases indesejadas. No MEV observa-se que houve uma boa 
dispersão e redução do tamanho médio das partículas do Aço MA957-WC. Após 
a compactação das amostras e sinterização em temperatura de 1450ºC, os 
corpos-de-prova foram caracterizados através dos ensaios de MO, MEV, 
densidade Arquimedes e microdureza Vickers. Apresentando uma boa 
densidade, porém a amostra reforçada com 5% de WC apresentou menor 
densidade (87%) e menor porosidade que a amostra reforçada com 10% de WC 
(93%). As análises MO e MEV confirmaram a presença dos poros na estrutura 
do sinterizado. A microdureza para a amostra com 10% de WC (153,56 Hv) foi 
maior que a microdureza para a amostra com 5%. (144,44 Hv). 
 
Palavras-chave: Aço MA957. WC nanoestruturado. Síntese. Compósitos de 

Matriz Metálica. 

TITLE: Study of Addition of Nanostructured WC in Steel Matrix MA957 

Abstract 

MA957 Steel is a stainless steel that performs well in its applications but exhibits 
a hardness deficiency when compared to steels of similar applications. This can 
be solved by adding reinforcement materials, thus forming a composite material. 
Thus, in this work we studied the behavior of MA957 Steel reinforced with 
nanostructured WC. Starting with the synthesis of nanostructured WC and 
grinding of the MA957 Steel chip. Then these powders were mixed by high energy 
milling in the proportions of 5% and 10% by weight of the reinforcement, 
characterized by FRX, DRX and SEM. FRX analysis revealed that the samples 
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were not contaminated by the milling process. The XRD analyzes showed that 
the WC was obtained as nanometer crystallite size and without the presence of 
unwanted phases. In SEM it is observed that there was a good dispersion and 
reduction of the average particle size of MA957-WC Steel. After sample 
compaction and sintering at a temperature of 1450ºC, the specimens were 
characterized by MO, SEM, Archimedes density and Vickers microhardness 
tests. Showing a good density, but the 5% WC reinforced sample had lower 
density (87%) and lower porosity than the 10% WC reinforced sample (93%). The 
MO and SEM analysis confirmed the presence of pores in the sintered structure. 
The microhardness for the 10% WC sample (153.56 Hv) was higher than the 
microhardness for the 5% sample. (144.44 Hv). 
 
Keywords: Steel MA957. WC nanostructuring. Synthesis. Metal Matrix 

Composites. 
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TÍTULO: Plano de trabalho para Estudo de tecnologias NB-IoT como alternativa 

para conectividade de redes de Internet das coisas 

Resumo 

Nosso estudo consiste em unir novas tecnologias a uma aplicação que fornecerá 
suporte para quem necessita da chuva para seu projeto. Unimos a Internet das 
Coisas a um projeto de baixo custo que, consiste em um pluviômetro, usado para 
recolher e medir, em milímetros lineares, a quantidade de líquidos ou sólidos 
(chuva, neve, granizo) precipitados durante um determinado tempo e local. 
Porém, segue nos pilares da IoT, que consiste em baixo custo, longo alcance e 
baixo consumo de energia. 
 
Palavras-chave: IoT, LPWAN, LoRa, SigFox, M2M, Aplicações. 

TITLE: Internet of Things, low cost support for your rain gauge 

Abstract 

Our study is to combine new technologies with an application that will provide 
support to those who need rain for their project. We link the Internet of Things to 
a low-cost project that consists of a rain gauge used to collect and measure in 
linear millimeters the amount of liquid or solid (rain, snow, hail) precipitated over 
a given time and place. However, it follows the pillars of IoT, which consists of 
low cost, long range and low power consumption 
 
Keywords: IoT, LPWAN, LoRa, SigFox, M2M, Applications 
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TÍTULO: Compartimentação e caracterização das unidades de paisagem da 

região imediata de Canguaretama 

Resumo 

O presente estudo teve como objetivo a compartimentação das unidades de 
paisagens da região imediata de Canguaretama no Rio Grande do Norte, 
nordeste do Brasil. O trabalho se baseou na proposta do conceito de 
Geossistema de Bertrand (1972) que seria o espaço de interação dinâmica e 
dialética dos fatores bióticos, Abióticos e antrópicos que compõe as paisagens. 
Para tal o estudo utilizou o sistema taxonômico de classificação de paisagens de 
Bertrand (1972), que resultou na confecção do mapa para a referida área na 
escala de 1:50.000 onde foram identificados, classificados e caracterizados de 
maneira sistêmica sobre a ótica do táxon Geocomplexo em sua melhor resolução 
gráfica. 
 
Palavras-chave: Compartimentação, Paisagem, Geossistema. 

TITLE: COMPARTIMENTATION AND CHARACTERIZATION OF LANDSCAPE 

UNITS OF THE IMMEDIATE CANGUARAREMA REGION 

Abstract 

This study aimed to partition the landscape units of the immediate region of 
Canguaretama in Rio Grande do Norte, northeastern Brazil. The work was based 
on the proposal of the Bertrand Geosystem concept (1972) which would be the 
space of dynamic and dialectic interaction of biotic, abiotic and anthropic factors 
that make up the landscapes. For this, the study used the taxonomic system of 
landscape classification of Bertrand (1972), which resulted in the making of the 
map for the referred area in a scale of 1: 50.000 where were identified, classified 
and characterized in a systemic way on the geocomplex taxon optics. at its best 
graphic resolution. 
 
Keywords: Compartmentation, Landscape, Geosystem. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DA INDÚSTRIA DE 

TELHAS CERÂMICAS NA REGIÃO DO SERIDÓ 

Resumo 

A concepção de materiais cerâmicos é um dos processos industriais mais 
significativos na construção civil do país, além de ser um dos procedimentos 
mais antigos, que mesmo em meio ao desenvolvimento de inúmeras tecnologias 
no mundo todo, a indústria de cerâmica continua a exercer um papel importante 
na economia brasileira. A técnica utilizada para a fabricação de artefatos 
cerâmicos é entendida, basicamente, em quatro etapas, a saber: preparação da 
matéria-prima e da massa, formação das peças, tratamento térmico e a etapa de 
acabamento. Atrelado ao processo fabril do material cerâmico têm-se as 
preocupações ambientais, posto que diversos resíduos são gerados através da 
fabricação as peças cerâmicas em cada uma das etapas citadas anteriormente. 
A indústria de telha cerâmica, também conhecida como cerâmica vermelha, 
produz tijolos furados, tijolos maciços, lajes, blocos estruturais, e telhas, estas 
que serão objetivo de estudo para esse artigo. A fabricação de telhas cerâmicas 
do Seridó é tida como uma atividade de base para a economia de toda região. O 
presente estudo buscou apresentar o processo de fabricação das telhas 
cerâmica, analisando os impactos que a fabricação da mesma gera ao meio 
ambiente, bem como, elaborar um inventário das emissões atmosféricas 
associadas ao processo de produção das telhas. 
 
Palavras-chave: Telha cerâmica. Impacto Ambiental. Emissões. 

Inventário.Seridó. 

TITLE: Environmental Impact Assessment of the Ceramic Tile Industry in the 

Seridó Region 

Abstract 

 

The design of ceramic materials is one of the most significant industrial processes 
in civil construction in the country, and is one of the oldest procedures, that even 
amid the development of numerous technologies worldwide, the ceramic industry 
continues to play an important role. in the Brazilian economy. The technique used 
for the manufacture of ceramic artifacts is basically comprised of four steps, 
namely: preparation of raw material and dough, forming of parts, heat treatment 
and the finishing step. Linked to the manufacturing process of ceramic material 
are environmental concerns, since several wastes are generated by 
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manufacturing the ceramic parts in each of the steps mentioned above. The 
ceramic tile industry, also known as red ceramic, produces hollow bricks, solid 
bricks, slabs, structural blocks, and tiles, all of which will be the object of study 
for this article. The manufacture of Seridó ceramic tiles is considered a basic 
activity for the economy of the entire region. This study aimed to present the 
manufacturing process of ceramic tiles, analyzing the impacts that the 
manufacture of ceramic tiles generates on the environment, as well as to prepare 
an inventory of atmospheric emissions associated with the production process of 
tiles. 

 
 
Keywords: Ceramic roof tile. Environmental impact. Emissions Inventory. Seridó. 
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TÍTULO: Modelo pedra-papel-tesoura com movimento de kinesis 

Resumo 

 

     O Trabalho desenvolvido teve como principal objetivo desenvolver um código 
estocástico que simulasse um ecosistema em que os seres vivos se 
deslocassem no ambiente de acordo com a densidade de presa ou predador. 
Para desenvolver esse tipo de ecosistema utilizamos o modelo pedra-papel-
tesoura aplicando ao mesmo o movimento de Kinesis. Este tipo de movimento 
se refere ao movimento aleatório que existe principalmente em alguns seres 
vivos como bacterias e isópodes, que respondem a estimulos do ambiente de 
forma não direcional até encontrar uma zona de conforto. Geralmente esse tipo 
de movimento é utilizado por ciêntistas juntamente com o movimento aleatório e 
o efeito da memória para entender outros tipos de comportamentos dos animais 
como forrageamento. 

 
 
Palavras-chave: Kinesis, Pedra-papel-Tesoura, Estocástico, simulações 

numéricas 

TITLE: Rock-paper-scissors model with kinesis movement 

Abstract 

 

     The main objective of this work was to develop a stochastic code that 
simulates an ecosystem in which living beings move in the environment according 
to prey or predator density. To develop this type of ecosystem we use the rock-
paper-scissors model applying Kinesis motion to it. This type of movement refers 
to the random movement that exists mainly in some living things such as bacteria 
and isopods, which respond to environmental stimuli non-directionally until they 
find a comfort zone. Generally this type of movement is used by scientists along 
with random movement and the effect of memory to understand other types of 
animal behavior such as foraging. 

 
 
Keywords: Kinesis, Rock-Paper-Scissors, Stochastic, Numerical Simulations 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1651 
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TÍTULO: Simulador Visual para treinamento de cirurgia assitida por computador 

baseado nouso de motores de jogo 

Resumo 

Para facilitar a aprendizagem de alunos de graduação em medicina na parte de 
cirurgia, desenvolvemos um site capaz de simular cirurgia de apêndice usando 
bibliotecas open source e hardwares de prototipagem rápida. 

 

Na simulação é possível visualizar as ferramentas cirúrgicas e os alvos onde as 
mesmas devem tocar, comandado por um console com mesma forma e 
funcionalidade de uma ferramenta usada no procedimento cirúrgico. 

 
Palavras-chave: Simulação, Software de simulação, gamificação 

TITLE: Visual simulator for game engine-based computer-assisted surgery 

training 

Abstract 

To facilitate the learning of undergraduate medical students in surgery, we have 
developed a website that can simulate appendix surgery using open source 
libraries and rapid prototyping hardware. In the simulation it is possible to 
visualize the surgical tools and the targets where they should touch, controlled 
by a console with the same shape and functionality as a tool used in the surgical 
procedure. 

 
Keywords: Simulation, Simulation Software, Gamification 
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CÓDIGO: ET1013 
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ORIENTADOR: BRUNO MONTE DE CASTRO 

 

 

TÍTULO: Um estudo dos modelos da urna de Pólya e suas aplicações 

Resumo 

O Processo da urna de Pólya é um modelo que engloba algumas famílias de 
distribuições probabilísticas. Esse modelo é caracterizado por um processo que 
determina quais bolas são retiradas de uma urna que contém bolas de duas 
cores diferentes. Neste modelo é possível generalizar quantas bolas são 
retiradas ou colocadas na urna a cada extração. É definida uma variável aleatória 
que mede se saiu ou não uma bola de uma determinada cor. Uma sequência 
destas variáveis aleatórias foram o processo de Pólya. Outra variável aleatória 
estudada é o número de bolas de uma determinada cor em n ensaios. O objetivo 
deste estudo é entender o comportamento do processo, encontrar os valores da 
esperança, variância e covariância de cada processo em estudo e realizar um 
estudo de simulação. 
 
Palavras-chave: Urna de Pólya, Processos Estocásticos, Distribuições de 

Probabilidade. 

TITLE: A study of Pólya's Urn Models and it's applications. 

Abstract 

The Pólya Urn Process is a model that encompasses some families of 
probabilistic distributions. This model is characterized by a process that 
determines which balls are taken from a urn containing balls of two different 
colors. In this model it is possible to generalize how many balls are removed or 
placed in the urn at each extraction. A random variable is defined that measures 
whether or not a ball of a particular color was withdraw. A sequence of these 
random variables is the Pólya process. Another random variable studied is the 
number of balls of a given color in n trials. The aim of this study is to understand 
the process, find the mean, variance and covariance of each process and perform 
a simulation study. 
 
Keywords: Pólya's Urn, Stochastic Processes, Probability Distributions. 
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TÍTULO: Avaliação dos ésteres graxos de café residual como aditivos 

antioxidante e antidesgaste 

Resumo 

O biodiesel é um recurso energético biodegradável, renovável e que obedece ao 
ciclo do carbono, apresentando ésteres graxos que podem ser obtidos de 
diferentes fontes oleaginosas, tais como óleos vegetais, bem como de gorduras 
animais. Uma das formas de obtenção de ésteres de matéria residual é utilizando 
o pó de café, que contém um teor considerável de óleo, cuja composição química 
é de grande importância, devido à relação existente entre os conteúdos 
saturados e insaturados. A borra do café (pó residual), apresenta quantidades 
consideráveis de material lipídico, sendo descrito na literatura como detentor de 
grande potencial para a produção de biodiesel. O presente trabalho avaliou o 
processo de extração química de óleo a partir de pó de café residual, em extrator 
söxhlet empregando hexano como solvente. O teor de óleo encontrado nas 
amostras foi de aproximadamente 15,5%. O óleo extraído (bruto) foi 
caracterizado pelas suas propriedades físico-químicas e por espectroscopia na 
região do infravermelho com transformada de Fourier, que revelaram o seu 
potencial para ser utilizado como matéria-prima para a produção de biodiesel. 
 
Palavras-chave: pó de café; biodiesel; reuso; óleo; extração química 

TITLE: Synthesis and characterization of residual coffee esters 

Abstract 

Biodiesel is a biodegradable, renewable, carbon-cycle energy resource with fatty 
esters that can be obtained from different oil sources such as vegetable oils as 
well as animal fats. One way to obtain esters of the residual matter is by using 
coffee powder, which contains a considerable oil content, whose chemical 
composition is of great importance due to the relationship between saturated and 
unsaturated contents. Coffee sludge (residual dust) has considerable amounts of 
lipid material and has been described in the literature as having great potential 
for biodiesel production. The present work evaluated the chemical extraction 
process of oil from residual coffee powder in söxhlet extractor employing hexane 
as solvent. The oil content found in the samples was approximately 15.5%. The 
extracted (crude) oil was characterized by its physicochemical properties and 
Fourier transform infrared spectroscopy, which revealed its potential to be used 
as a raw material for biodiesel production. 
 
Keywords: coffee powder; biodiesel; reuse; oil; chemical extraction 
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TÍTULO: Localização e Mapeamento Simultâneos com Visão 

Resumo 

 

A aplicação da robótica para o mapeamento de ambientes faz parte do conjunto 
de ferramentas necessárias para que um robô se torne autônomo (RIAZ, 2010). 
Isso se deve às possibilidades inerentes ao um bom funcionamento de um 
algoritmo de Localização e Mapeamento Simultâneos (SLAM). Nesse prisma, 
uma das barreiras encontradas para o estudo desse conteúdo por pesquisadores 
e discentes de nível superior é a necessidade de componentes muito robustos 
ou o alto preço dos robôs já prontos. Por conseguinte, busca-se uma medida 
para reduzir essa problemática, por meio da redução dos custos atrelados à 
montagem e às ferramentas de software requeridas. A partir das opções 
sugeridas neste trabalho para montagem, faz-se capaz utilizar componentes 
alternativos para o estudo e pesquisa nas áreas de simulação, controle de 
velocidade, localização, identificação e desvio de obstáculos; e mapeamento. 

 
 
Palavras-chave: Robótica. Mapeamento. Localização. Baixo custo. 

TITLE: Visual Simultaneous Localization and Mapping 

Abstract 

The application of Robotics to Mapping is a common tool used in autonomous 
robots (RIAZ, 2010). This is due to the needs of a good Simultaneous Localization 
and Mapping (SLAM) algorithm. In this prism, one of the barriers found was the 
cost required for this kind of work and study, faced by university researchers and 
students, since ready-to-go robots are considered expensive. Therefore, we aim 
to find a way for reducing this problem by changing the features of a common 
SLAM robot. Using the tools mentioned on this paper, it is possible to study 
simulation, speed control, localization, obstacle identification and avoiding; and 
mapping. 
 
Keywords: Robotics. Mapping. Localization. Low cost. 
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TÍTULO: Síntese e caracterização de ésteres de café residual 

Resumo 

O biodiesel é um recurso energético biodegradável, renovável e que obedece ao 
ciclo do carbono, apresentando ésteres graxos que podem ser obtidos de 
diferentes fontes oleaginosas, tais como óleos vegetais, bem como de gorduras 
animais. Uma das formas de obtenção de ésteres de matéria residual é utilizando 
o pó de café, que contém um teor considerável de óleo, cuja composição química 
é de grande importância, devido à relação existente entre os conteúdos 
saturados e insaturados. A borra do café (pó residual), apresenta quantidades 
consideráveis de material lipídico, sendo descrito na literatura como detentor de 
grande potencial para a produção de biodiesel. O presente trabalho avaliou o 
processo de extração química de óleo a partir de pó de café residual, em extrator 
söxhlet empregando hexano como solvente. O teor de óleo encontrado nas 
amostras foi de aproximadamente 15,5%. O óleo extraído (bruto) foi 
caracterizado pelas suas propriedades físico-químicas e por espectroscopia na 
região do infravermelho com transformada de Fourier, que revelaram o seu 
potencial para ser utilizado como matéria-prima para a produção de biodiesel. 
 
Palavras-chave: pó de café; biodiesel; reuso; óleo; extração química 

TITLE: Synthesis and characterization of residual coffee esters 

Abstract 

Biodiesel is a biodegradable, renewable, carbon-cycle energy resource with fatty 
esters that can be obtained from different oil sources such as vegetable oils as 
well as animal fats. One way to obtain esters of the residual matter is by using 
coffee powder, which contains a considerable oil content, whose chemical 
composition is of great importance due to the relationship between saturated and 
unsaturated contents. Coffee sludge (residual dust) has considerable amounts of 
lipid material and has been described in the literature as having great potential 
for biodiesel production. The present work evaluated the chemical extraction 
process of oil from residual coffee powder in söxhlet extractor employing hexane 
as solvent. The oil content found in the samples was approximately 15.5%. The 
extracted (crude) oil was characterized by its physicochemical properties and 
Fourier transform infrared spectroscopy, which revealed its potential to be used 
as a raw material for biodiesel production. 
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Keywords: coffee powder; biodiesel; reuse; oil; chemical extraction 
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TÍTULO: Análise da qualidade de energia utilizando sensor de tensão. 

Resumo 

 

Apesar do conceito de medição remota e inteligente não terem sido considerados 
por um longo período, nos últimos anos vem sendo observada uma forte 
expansão e modernização nos setores energéticos, visando uma abordagem 
preditiva de problemas e promovendo o monitoramento remoto como também 
em tempo real tanto da qualidade quanto do fluxo de energia, proporcionando 
mais confiabilidade aos sistemas elétricos. Sob essas considerações, o objetivo 
deste trabalho é apresentar um dispositivo de baixo custo para medir alguns dos 
parâmetros utilizado para mensurar a qualidade de energia bem como a 
quantificação do consumo de energia com base no paradigma de Internet das 
Coisas. O dispositivo desenvolvido foi baseado em duas plataformas de 
prototipação rápida sendo elas: WEMOS D1 e o ARDUINO, utilizando 
respectivamente os microcontroladores ESP8266, com comunicação wireless 
nativo, e o ATMEGA328, para a aquisição dos dados analógicos provenientes 
dos transdutores. O dispositivo foi instalado no circuito de iluminação do 
Laboratório de Instrumentação Industrial e dados referente a rede elétrica do 
circuito foram coletados. 

 
 
Palavras-chave: Medidor de energia, Automação, Consumo 

TITLE: Analysis of power quality using voltage sensor 

Abstract 

Although the concept of remote and intelligent measurement has not been 
considered for a long time, currently, it has been noted a strong expansion and 
modernization in the energy sectors, that aimes at a predictive approach to 
problems and promoting remote as well as real time monitoring of quality and 
power flow, providing more reliability to electrical systems. Considering this 
scenario, the objective of this paper is to present a low-cost device to measure 
some of the parameters used to measure power quality as well as the 
quantification of energy consumption based on the Internet of Things paradigm. 
The device was based on two prototyping platforms: WEMOS D1 and ARDUINO, 
using respectively the ESP8266, with native wireless communication, and 
ATMEGA328, for the acquisition of analog data from the transducers. The device 
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was installed in the lighting circuit of the Industrial Instrumentation Laboratory and 
data concerning the circuit's electrical network were collected. 
 
Keywords: Energy Meter, Automation, Consumption 
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TÍTULO: Projeto e implementação de amplificador e conversor para mancal 

magnético 

Resumo 

O presente relatório trata do Projeto de Pesquisa PVJ15371-2018 - Construção 
e estudo de mancal magnético, tendo como foco principal a apresentação da 
descrição das etapas de execução do projeto. Apresenta uma breve descrição 
dos mancais magnéticos, suas aplicações, as motivações para o 
desenvolvimento desse estudo, o plano de trabalho previsto, sua posterior 
readequação e direcionamento para a simulação, e como consequência a 
criação de um sistema supervisório, que possibilitasse o acompanhamento da 
implementação de todas as etapas e viabiliza-se o monitoramento e visualização 
do funcionamento do sistema simulado. Dessa forma, possui um maior 
detalhamento a respeito da criação do sistema de supervisão e controle e suas 
respectivas telas, assim como, o ambiente de desenvolvimento integrado 
utilizado para sua implementação. Por fim, são descritos, de forma sucinta, os 
testes iniciais com o controlador PID. 

 
Palavras-chave: Mancais Magnéticos. Sistema de Supervisão e Controle. PID. 

TITLE: Design and implementation of magnetic bearing amplifier and converter 

Abstract 

 

This report deals with the Research Project PVJ15371-2018 - Construction and 
study of magnetic bearing, having as main focus the presentation of the 
description of the project execution steps. It presents a brief description of the 
magnetic bearings, their applications, the motivations for the development of this 
study, the planned work plan, its subsequent readjustment and direction for the 
simulation, and as a consequence the creation of a supervisory system that would 
allow the monitoring of the implementation of all stages and the monitoring and 
visualization of the simulated system. Thus, it has greater detail regarding the 
creation of the supervision and control system and its respective screens, as well 
as the integrated development environment used for its implementation. Finally, 
the initial tests with the PID controller are briefly described. 
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Keywords: Magnetic bearings. Supervision and Control System. PID 
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TÍTULO: Desenvolvimento de ferramentas para a prevenção de arboviroses 

transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti 

Resumo 

O presente artigo expõe de forma sintética, como se efetivou a atividade de 
iniciação científica na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na área de 
Estatística e Meio Ambiente. Os estudos foram voltados para o entendimento 
dos riscos do binômio, saúde pública e água, localizados no município de Ceará-
mirim/RN. A pesquisa oportunizou-nos estudar a inter-relação meio ambiente-
água e população, além de trazer base para análises que ocorrem nessa linha 
de observação. O objetivo da pesquisa foi analisar o risco ambiental em escalas 
espaciais e temporais, na citada população, verificando o comportamento dos 
vetores, doenças endêmicas vinculadas aos recursos hídricos. Por se tratar de 
um estudo descritivo, exploratório, quantitativo e qualitativo nos possibilita 
conhecer um pouco mais sobre esse espaço que a partir do momento que é 
percebido e vivenciado por quem os frequentam, transformam-se em lugar 
dando-lhes significado. Como produto final, os dados coletados serão cruzados 
através do desenvolvimento de um site e aplicativo pelos autores, onde é 
possível a visualização dos locais onde ocorreram casos de doenças de 
veiculação hídrica, assim como os principais pontos críticos em cada região. 
Com isso, os órgão públicos têm a possibilidade de fiscalizar em tempo real os 
possíveis focos em cada bairro, e trabalhar com mais eficácia seus dados.  
 
Palavras-chave: Georreferenciamento. Saúde pública. Água. Doenças 

endêmicas. 

TITLE: Development of tools for the prevention of Aedes aegypti mosquito-borne 

arboviruses 

Abstract 

 

This article briefly describes how the scientific initiation activity was carried out at 
the Federal University of Rio Grande do Norte, in the area of Statistics and 
Environment. The studies were aimed at understanding the risks of binomial, 
public health and water, located in the city of Ceará-mirim / RN. The research 
allowed us to study the interrelationship between environment and water and 
population, as well as providing the basis for analyzes that occur in this line of 
observation. The objective of the research was to analyze the environmental risk 
in spatial and temporal scales, in this population, verifying the behavior of vectors, 
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endemic diseases linked to water resources. Because it is a descriptive, 
exploratory, quantitative and qualitative study, it allows us to know a little more 
about this space than from the moment that is perceived and experienced by 
those who attend them, become a place giving them meaning. As a final product, 
the collected data will be crossed through the development of a website and 
application by the authors, where it is possible to visualize the places where 
waterborne diseases occurred, as well as the main critical points in each region. 
With this, public agencies have the possibility to monitor in real time the possible 
outbreaks in each neighborhood, and work more effectively on their data. 

 
 
Keywords: Georeferencing. Public health. Water. Endemic diseases. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DE DADOS HIDROGEOLÓGICOS DOS AQUÍFEROS 

BARREIRAS E INFRABARREIRAS SITUADOS NA PORÇÃO ORIENTAL DO 

RN: UMA CARACTERIZAÇÃO PRELIMINAR 

Resumo 

Os reservatórios de águas subterrâneas do Rio Grande do Norte representam 
uma importante fonte de abastecimento auxiliando os mananciais superficiais 
para suprir as demandas de recursos hídricos do Estado. As unidades aquíferas 
da região costeira oriental do RN, especialmente entre os municípios de Touros 
(a norte) e Baía Formosa (a sul), abrangem o sistema aquífero Barreiras Tercio-
Quaternário siliciclástico e o aquífero subjacente Infrabarreiras Cretáceo 
carbonático/siliciclástico, que juntos complementam o suprimento hídrico da 
região. A unidade Barreiras é notoriamente mais representativa na captação das 
águas devido, principalmente, ao maior conhecimento científico do sistema, por 
ser relativamente mais rasa e pela maior facilidade de perfuração na locação de 
poços. No entanto, os altos teores de nitrato encontrados nas águas desse 
reservatório, incentivaram a captação mista como alternativa para diluição da 
concentração de contaminantes. Em virtude disso, o projeto de pesquisa 
‘‘Levantamentos Hidrogeológicos Básicos’’, intitulado “Levantamento de dados 
do aquífero carbonático no litoral oriental do RN”, tem o intuito de conhecer e 
avaliar dados hidrogeológicos do Infrabarreiras, vislumbrando um maior 
conhecimento deste sistema. Foram obtidos dados de 54 poços tubulares 
espacialmente distribuídos na mesorregião do Leste Potiguar que obtivessem 
captação mista, explotando águas do Barreiras e Infrabarreiras, e única, apenas 
no reservatório subjacente. 
 
Palavras-chave: Infrabarreiras. Aquífero Carbonático/Siliciclástico. 

TITLE: EVALUATION OF HYDROGEOLOGICAL DATA OF BARREIRAS AND 

INFRABARREIRAS AQUIFERS IN THE EASTERN PART OF RN: A 

PRELIMINARY CHARACTERIZATION 

Abstract 

 

The groundwater reservoirs of Rio Grande do Norte represent an important 
source of supply, assisting the surface springs to supply the state water resources 
demands. The aquifer units of the eastern coastal region of RN (especially 
between the municipalities of Touros (to the north) and Baía Formosa (to the 
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south), comprise the aquifer system Tercio-Quaternary Barriers siliciclastic and 
the underlying aquifer Infrabarreiras Cretaceous carbonate/siliciclastic, which 
together complement the region's water supply. The Barreiras unit is notoriously 
more representative in water abstraction, mainly due to the greater scientific 
knowledge of the system, as it is relatively shallower and it’s easiest drilling in the 
wells location. However, the high levels of nitrate found in the waters of this 
reservoir encouraged mixed catchment as an alternative for diluting contaminant 
concentrations. Because of this, the research project ''Basic Hydrogeological 
Surveys'', entitled “Survey of carbonate aquifer data in the eastern coast of RN”, 
aims to know and evaluate hydrogeological data from Infrabarreiras, foreseeing 
a greater knowledge of this system. Data were obtained from 54 spatially 
distributed tubular wells in the East Potiguar mesoregion that obtained mixed 
abstraction, exploiting Barreiras and Infrabarreiras waters, and only in the 
underlying reservoir. 

 
 
Keywords: Infrabarreiras. Carbonatic/Siliciclastic Aquifer. 
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TÍTULO: Uso do DSP no controle de máquinas elétricas: estudo de caso do 

regulador eletromagnético de frequência (REF) 

Resumo 

O presente trabalho pretende explicar sobre o processador digital de sinais 
(DSP) e como ele pode ser aplicado no controle de máquinas elétricas, com foco 
especial no regulador eletromagnético de frequência (REF). Apresenta alguns 
outros sistemas embarcados que podem servir como alternativas ao DSP a 
depender do tipo de aplicação desejada. Também foca os DSPs fabricados pela 
Texas Instruments (TI), em especial na família C28x, permitindo que sejam 
descritas formas de aplicar uma lei de controle desejada no contexto dos 
módulos e submódulos e da programação em C do DSP. 
 
Palavras-chave: REF. DSP. Controle. Máquinas elétricas. 

TITLE: Use of DSP in the control of electric machines: case study of the 

electromagnetic frequency regulator (EFR) 

Abstract 

The present work intends to explain about the digital signal processor (DSP) and 
how it can be applied in the control of electric machines, with special focus on the 
electromagnetic frequency regulator (REF). Features some other embedded 
systems that may serve as alternatives to DSP depending on the type of 
application you want. It also focuses on DSPs manufactured by Texas 
Instruments (TI), especially in the C28x family, allowing for ways to apply a 
desired control law in the context of DSP modules and submodules and C 
programming. 
 
Keywords: EFR. DSP. Control. Electric machines. 
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TÍTULO: TEXTURA E QUIMISMO DE ZIRCONOSSILICATOS RAROS EM 

GRANITOS PERALCALINOS DO PLÚTON PAPANDUVA (PROVÍNCIA 

GRACIOSA, PR/SC) 

Resumo 

 

Em granitos peralcalinos do Plúton Papanduva (PR/SC; ca. 580 Ma) ocorrem 
minerais raros do grupo dos álcali-zirconossilicatos. Dentre esses predomina a 
elpidita (Na2ZrSi6O15.3H2O): mineral ortorrômbico (grupo espacial Pbcm) de 
estrutura composta por cadeias duplas de tetraedros de Si (sítio T) conectadas 
por octaedros de Zr (sítio B) e com espaços intersticiais saturados por Na (sítio 
A). Esse trabalho apresenta a caracterização textural e química da elpidita do 
Plúton Papanduva. A análise textural envolveu descrição petrográfica e 
interpretação de imagens de elétrons retro-espalhados (BSE). Dois grupos foram 
identificados: cristais isolados subédricos a euédricos, tardi-magmáticos; e 
agregados granulares ou venulados intersticiais, pós-magmáticos. O quimismo 
de elementos maiores foi tratado a partir de 109 análises pontuais quantitativas 
(WDS) em cristais representativos, com cálculo das proporções moleculares feito 
na base de 15 O. Os dados revelam conteúdos de SiO2, Na2O, K2O e FeO 
relativamente homogêneos. A grande variação nos valores de ZrO2 permite 
separar a elpidita em dois tipos: elp1, com teores mais altos de Zr e menores de 
Fe e Si; e elp2, com teores mais baixos de Zr e quantidades notáveis de Y e Nb. 
Não foi estabelecida uma relação satisfatória entre a variação química e a textura 
da elpidita nas amostras estudadas, o que pode ser resultado de competição 
química com outras fases acessórias (eg. astrofilita), afetando a distribuição dos 
elementos. 

 
 
Palavras-chave: Álcali-zirconossilicatos. Granitos peralcalinos. Plúton 

Papanduva. 
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Abstract 

 

Rare minerals of the alkali-zirconosilicate (AZrS) group occur in peralkaline 
granites from the Papanduva Pluton (PR/SC; ca. 580 Ma). Elpidite 
(Na2ZrSi6O15.3H2O) is the main AZrS phase, exhibiting orthorhombic symmetry 
(Pbcm space group) and a crystalline structure composed of double chains of Si 
tetrahedra (T site) connected by Zr octahedra (B site), with remaining interstices 
filled by Na (A site). This work presents a textural and chemical characterization 
of the elpidite from the Papanduva Pluton. Textural analysis was carried out by 
petrographic description and interpretation of backscattered electrons (BSE) 
images. Two groups were identified: isolated, subhedral to euhedral, late-
magmatic crystals; and interstitial, post-magmatic granular aggregates or 
venules. Major-element chemistry was based on 109 quantitative analysis (WDS) 
on elpidite crystals. Molecular proportions were calculated on a 15 O basis. Data 
reveal relatively invariant contents of SiO2, Na2O, K2O and FeO. A high variation 
on ZrO2 contents allowed to the recognition of two elpidite varieties: elp1, a group 
with higher Zr and relatively low Fe, Na and Si contents; and elp2, a group with 
low Zr and significant values of Y and Nb. A satisfactory relationship between the 
chemical variation and textures of the elpidite crystals is not straightforward, 
which suggests the influence of chemical competition between elpidite and other 
accessory phases (such as astrophyllite) on the distribution of the elements. 

 
 
Keywords: Alkali-zirconosilicates. Peralkaline granites. Papanduva Pluton. 
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TÍTULO: Instrumentação e Desenvolvimento de Software baseado em IoT para 

Monitoramento e Controle em Silos de Armazenagem de Grãos 

Resumo 

Com a grande produção de alimentos gerada pelo país e a carência de 
tecnologia voltada à área agrícola, foi desenvolvido com este projeto, um 
sistema, junto com uma arquitetura para testes laboratoriais de controle da 
temperatura e umidade dentro do silo, para que não ocorra dano ou perda de 
qualidade do grão armazenado no silo, podendo ter controle dessas variáveis no 
celular, por ser o meio de mais fácil acesso e praticidade atualmente. 
 
Palavras-chave: IOT. Ambiência de Silos. Automação de Silos. Controle PID. 

KNoT. 

TITLE: Instrumentation and Software Development based on IoT for Monitoring 

and Control in Grain Storage Silos 

Abstract 

With the large food production generated by the country and the lack of 
technology focused on the agricultural area, a system was developed with this 
project, together with an architecture for laboratory testing of temperature and 
humidity control inside the silo, so that no damage occurs. or loss of quality of 
grain stored in the silo, and may have control of these variables in the cell, as it 
is the easiest access and practicality today. 
 
Keywords: IOT Silos ambience. Silos Automation. PID control. KNoT. 
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TÍTULO: Estudo e desenvolvimento de materiais para membranas cerâmicas 

Resumo 

 

A síntese do material com fasepirocloro La(1-x)NdxCe(1-y)PryO7 foi 
desenvolvida através da dopagem da fase La2Ce2O7 com substituição parcial 
nos sítios do lantânio e do cério por neodímio e praseodímio utilizando como rota 
de síntese o método de complexação combinando EDTA-Citrato. A 
caracterização do material se deu através de análises térmicas (TG/DSC), 
difratométricas (DRX) e microscópicas (MEV). Os resultados apontam para uma 
efetividade da metodologia de síntese adotada e na dopagem dos sítios do 
lantânio e do cério na fase La2Ce2O7, além de estabilidade térmica a partir de 
500 °C até 1000°C, confirmando a possibilidade de aplicação desse material na 
produção de membranas cerâmicas em trabalhos futuros. 

 
 
Palavras-chave: Pirocloro; Síntese de óxidos; EDTA-Citrato; Dopagem 

TITLE: Study and development of materials for ceramic membranes 

Abstract 

 

The synthesis of the La(1-x)NdxCe(1-y)PryO7 pyrochlore phase was developed 
by doping the La2Ce2O7 phase with partial replacement at the lanthanum and 
cerium sites by neodymium and praseodymium using the complexation method 
combining EDTA-Citrate. The material was characterized by thermal (TG / DSC), 
diffraction (XRD) and microscopic (SEM) analyzes. As the result, the 
effectiveness of the synthesis methodology adopted and the doping of the 
lanthanum and cerium sites in the La2Ce2O7 phase, as well as thermal stability 
from 500 ° C till 1000° C, confirming the possibility of application of this material 
in the production of ceramic membranes in works. 

 
 
Keywords: Pyrochlore; Oxides synthesis; EDTA-Citrate; Doping 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1670 

 

CÓDIGO: ET1058 

AUTOR: JOYCE KARYNE DE MEDEIROS 

ORIENTADOR: OLAVO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR 

 

 

TÍTULO: Determinação do módulo de elasticidade de misturas de solo-cimento 

em ensaios triaxiais não drenados 

Resumo 

O comportamento tensão-deformação pode se apresentar de diferentes formas, 
a depender do tipo de material. A análise de tal comportamento compreende o 
estudo das propriedades de elasticidade e plasticidade do material. A 
importância da determinação do módulo de elasticidade para solos está na 
análise de deformações sob diferentes níveis de carregamento, principalmente 
quando se trata de recalques. Medeiros (2019) determinou o módulo de 
elasticidade secante tendo como critério uma deformação correspondente à 
metade da tensão desvio de pico. Este parâmetro também pode ser obtido para 
diferentes deformações. A partir de um modelo constitutivo, a exemplo do 
modelo hiperbólico, determina-se também o módulo de elasticidade, objeto de 
estudo nessa pesquisa. Diante das análises apresentadas nesse trabalho, foi 
possível verificar que o modelo constitutivo hiperbólico se mostrou adequado 
para a determinação do módulo de elasticidade de amostras de solo-cimento 
submetidas a ensaios triaxiais não drenados. 

 
Palavras-chave: Modelo hiperbólico. Módulo de elasticidade. Ensaio CU. 

TITLE: Determination of Young’s modulus of soil-cement mixes in undrained 

triaxial tests 

Abstract 

The stress-strain behavior may be different, depending on the type of material. 
The analysis of this behavior comprises the study of elasticity and plasticity 
properties of a material. The importance of determining the Young’s modulus for 
soils is in the analysis of deformations under different loading levels, especially 
about settlement. Medeiros (2019) determined the secant modulus based on a 
criterion of deformation corresponding to half of peak stress. This parameter can 
also be obtained for different deformations, as well as from a constitutive model, 
such as hyperbolic model, object of study in this research. Based on analyzes 
presented in this work, it was possible to verify that hyperbolic constitutive model 
was adequate for the determination of the elastic modulus of soil-cement samples 
submitted to undrained triaxial tests. 
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Keywords: Hyperbolic model. Young’s modulus. Consolidated Undrained test. 
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TÍTULO: Avaliação de aglomerantes para produção de rochas sintéticas visando 

seu uso em ensaios de recuperação avançada de petróleo. 

Resumo 

As rochas naturais utilizadas na recuperação avançada de petróleo têm alto 
custo de obtenção e são anisotrópicas. Assim, este estudo constitui-se na 
obtenção de arenitos sintéticos, feitos a partir de areia da praia e da caulinita, 
que possam ter propriedades semelhantes as de rochas naturais. Para isso, 
variou-se a concentração de argila, pressão de compactação e a temperatura de 
sinterização. Além disso, foram realizadas análises petrofísicas, químicas e 
mineralógicas dos materiais. Os resultados mostraram que com o aumento da 
concentração de argila a porosidade e a permeabilidade da amostra diminuem, 
o mesmo ocorre com o aumento da pressão imposta na compactação. Além 
disso, notou-se que a temperatura tem pouca influência nas variáveis respostas. 
As amostras que mais se aproximaram de rochas naturais foram as amostras 
que possuíam 25% de composição de argila. 
 
Palavras-chave: Recuperação avançada de petróleo, arenito, argila. 

TITLE: Evaluation of binder for synthetic rock production aiming its use in 

advanced petroleum recovery tests 

Abstract 

The natural rocks used to study enhanced oil recovery (EOR) are expansive to 
acquire and anisotropic. Because of that, the current research aims to obtain 
synthetic sandstones composed of beach sand and kaolinite that have similar 
properties as the natural rocks. In order to do so, clay concentration, compaction 
pressure and synthetization temperature were varied. In addition to that, 
petrophysical, chemical and mineralogical analysis of the materials were 
performed. The results show that when clay concertation is risen, porosity and 
permeability of the sample decreases. The same happens when higher pressure 
is applied on compaction and it was evident that temperature has low influence 
on the response variables. The samples made 25% clay were the ones closer to 
natural rocks. 

 
Keywords: Enhanced oil recovery, sandstone, clay. 
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TÍTULO: Desenvolvimento e teste de carga de um ambiente interativo destinado 

a cursos de introdução à programação de computadores na modalidade EaD 

Resumo 

Esse trabalho apresenta parte de um estudo realizado para o desenvolvimento 
de uma ferramenta para mediação de aprendizagem de lógica de programação 
integrado ao material didático de cursos técnicos em TI, na modalidade EaD. 
Com vistas a identificar recursos semelhantes ao proposto neste trabalho, foram 
utilizados e avaliados as principais plataformas que têm caráter EaD e ofertam 
cursos voltados à programação de computadores. Em uma segunda etapa, com 
o uso da ferramenta JMeter para realizar testes de carga, simulando usuários 
simultâneos, na aplicação em desenvolvimento. Foram então analisadas 3 
ferramentas: Codecademy, URI Online Judge e o site W3Schools. Ao 
realizarmos os testes na ferramenta desenvolvida foi observada a necessidade 
de um novo compilador, que foi desenvolvido na linguagem de programação 
Python e demonstrou resultados satisfatórios nos testes de carga. A ferramenta 
desenvolvida encontra-se, atualmente, em uso nos cursos técnicos do 
IMD/UFRN. 
 
Palavras-chave: EaD, Recurso interativo de aprendizagem, Lógica de 

programação 

TITLE: Development and load test of an interactive environment for introductory 

computer programming courses in distance education 

Abstract 

This paper presents part of a study carried out for the development of a tool for 
mediation of programming logic learning integrated with the didactic material of 
technical courses in IT, in the distance education mode. In order to identify 
resources similar to those proposed in this paper, the main platforms that have a 
Distance Education character and offer courses focused on computer 
programming were used and evaluated. In a second step, using the JMeter tool 
to perform load tests, simulating simultaneous users, in the application under 
development. Three tools were then analyzed: Codecademy, URI Online Judge 
and the W3Schools website. When we performed the tests on the developed tool 
it was observed the need for a new compiler, which was developed in Python 
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programming language and showed satisfactory results in the load tests. The 
developed tool is currently in use in the IMD/UFRN technical courses. 
 
Keywords: Interactive Learning Resource, Programming Logic, Distance 

Education 
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TÍTULO: ANÁLISE DA ATRATIVIDADE DAS ÁREAS VERDES SOBRE A 

PRODUÇÃO IMOBILIÁRIA DA CIDADE DE NATAL NO PERÍODO DE 1989 A 

2018 

Resumo 

 

No Brasil, o processo de urbanização ocorreu na segunda metade do século XX, 
de forma intensa e desordenada, contribuindo para afastar ainda mais o homem 
da natureza. A expansão populacional nos centros urbanos ocasionou um 
crescimento na construção de edifícios, vias de tráfego, indústrias e diversos 
tipos de elementos físicos inerentes ao processo de urbanização, tais como as 
periferias, onde as pessoas com menor poder aquisitivo ocupam áreas com 
infraestrutura deficiente e menos valorizadas. Todos esses fatores causaram 
impactos em áreas verdes, que muitas vezes findam por ceder espaço para as 
novas construções. Tendo em vista os benefícios incorporados pela vegetação 
urbana e a tendência à escassez das mesmas, o interesse dos promotores 
imobiliários em construir edificações nos entornos das áreas verdes é justificado, 
uma vez que a natureza incorpora valores intangíveis aos imóveis, que podem 
inclusive ser vendidos no seu anúncio, como qualidade de vida, paisagem, 
ventilação e ar puro. O presente estudo trata-se de uma análise acerca do papel 
das Zonas de Proteção ambiental na cidade de Natal, avaliando os instrumentos 
da legislação urbanística que visam preservar a paisagem e o processo de 
valorização desta na produção imobiliária da cidade. Essa análise contribui na 
formulação de indicativos capazes de questionar a não mensuração de valores 
subjetivos, como o valor cultural e afetivo da paisagem. 

 
 
Palavras-chave: :Mercado Imobiliário, Áreas Verdes, Urbanização, Natal, ZPAs 

TITLE: ANALISIS OF THE ATTRACTIVINESS OF GREEN AREAS ON THE 

REAL ESTATE PRODUCTION AT NATAL IN THE PERIOD OF 1989 TO 2018 

Abstract 

In Brazil, the process of urbanization occurred in the second half of the twentieth 
century, in an intense and disorderly way, contributing to separate even further 
man from nature. Population expansion in urban centers has led to growth in the 
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construction of buildings, traffic routes, industries and various types of physical 
elements inherent in the urbanization process, such as the peripheries, where 
people with lower purchasing power occupy areas with poor infrastructure and 
less valued. All of these factors have caused impacts on green areas, which often 
end up giving up space for new construction. Given the benefits incorporated by 
urban vegetation and their tendency to scarcity, the interest of property 
developers in constructing buildings in green areas is justified, since nature 
incorporates intangible property values, which can even be sold in the your 
advertisement, such as quality of life, landscape, ventilation and fresh air. The 
present study deals with an analysis about the role of enviromental protection 
zone in the city of Natal, evaluating the instruments of urban legislation that aim 
to preserve the landscape and the valorization process of this in the real estate 
production of the city. This analysis contributes to the formulation of indicatives 
capable of questioning the non-measurement of subjective values, such as the 
cultural and affective value of the landscape. 

 
Keywords: Real Estate Market, Green Areas, Urbanization, Natal. 
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TÍTULO: O USO DO SOURCE SCANNING ALGORITHM (SSA) PARA A 

DETERMINAÇÃO HIPOCENTRAL 

Resumo 

 

Este estudo tem a finalidade de utilizar o Source Scanning Algorithm (SSA), um 
método de localização hipocentral, que não requer a identificação visual das 
fases sísmicas no sismograma, para identificar a origem de eventos reais. O SSA 
discretiza o tempo e a região de interesse em um vetor 4D realizando, para cada 
ponto do grid e um tempo de origem, o calculo da função brilho através do 
empilhamento dos sismogramas.O SSA foi utilizado em dados reais, para o caso 
do bairro Pinheiro em Maceió, Alagoas. Sendo os registros cedidos pelo LabSis 
- Laboratório Sismológico – UFRN. Um evento bem com chegadas bem definidas 
foi selecionado e utilizado para a localização epicentral, o valor máximo da 
função brilho se mostrou bom para um caso com baixa razão sinal-ruído de 
aproximadamente 0.5372. O evento, de acordo com esse valor de brilho, tem 
hipocentro de coordenadas 195665.2 m E, latitude 8931067.85 m S e 
profundidade de 0.850 km. Devido à possibilidade de existir falsos positivos e 
múltiplos eventos, o resultado encontrado não pode ser validado, necessitando 
um estudo mais aprofundado da análise dos valores da função brilho. 

 
 
Palavras-chave: Localização hipocentral. Source Scannig Algorithm. Dados 

reais. 

TITLE: THE USE OF SOURCE SCANNING ALGORITHM (SSA) FOR 

HYPOCENTRAL DETERMINATION 

Abstract 

 

The purpose of this study is to use Source Scanning Algorithm (SSA), a 
hypocentral localization method that does not require visual identification of 
seismic phases in the seismogram to identify the origin ofrealevents. The SSA 
discretizes the time and region of interest in a 4D vector by performing, for each 
grid point and a source time, the calculation of the brightness function by stacking 
the seismograms. The SSA was used in real data, for the case of Pinheiro 
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neighborhood in Maceió, Alagoas. The records are provided by LabSis – 
Laboratório Sismológico da UFRN. A event with well-defined arrivals was 
selected and used for hypocentral location; the maximum value of the brightness 
function was good for a case with a low signal-to-noise ratio of approximately 
0.5372. The event, according to this brightness value, has coordinate hippocenter 
195665.2 m E, latitude 8931067.85 m S and depth of 0.850 km. Due to the 
possibility of false positives and multiple events, the result cannot be validated, 
requiring further study of the analysis of the brightness function values. 

 
 
Keywords: Hypocentral location. Source Scannig Algorithm (SSA). Real data. 
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TÍTULO: Dessulfurização oxidativa do diesel comercial: Estudo cinético da 

reação 

Resumo 

 

O diesel é o combustível derivado do petróleo de grande demanda no setor de 
transportes brasileiro. Um dos seus parâmetros de qualidade é o teor de enxofre, 
o qual deve estar limitado a 10 ppm para atender a legislação, reduzir a poluição 
e retardar a corrosão em motores. Para a remoção desse elemento, o 
combustível é submetido a dessulfurização oxidativa (ODS), na qual os 
compostos de enxofre são oxidados às sulfonas, em baixa temperatura, e essas 
podem ser removidas por extração com solventes. Nesse contexto, este trabalho 
propõe a oxidação do diesel comercial, utilizando ácido acético e peróxido de 
hidrogênio como catalisador e oxidante, respectivamente, assim como o estudo 
cinético da remoção do enxofre. Os ensaios de oxidação foram realizados com 
mudança de temperatura (80 °C, 60 °C e 40 °C) e tempo reacional (0 a 150 
minutos). O enxofre foi quantificado por Fluorescência na região do ultravioleta 
(FUV) e o diesel caracterizado por Espectroscopia de Infravermelho por 
Transformada de Fourier (FTIR), antes e após a oxidação. Também foi avaliada 
a influência de uma etapa de extração com tensoativo comercial não iônico após 
a oxidação. Os resultados obtidos evidenciaram a influência positiva da 
temperatura na remoção de enxofre durante a oxidação, a qual pode ser 
aproximada para uma cinética de pseudo primeira ordem, assim como a extração 
com tensoativo é eficiente na remoção dos compostos de enxofre formados na 
oxidação. 

 
 
Palavras-chave: Diesel. Dessulfurização oxidativa. Cinética. Extração líquido-

líquido. 

TITLE: Oxidative Desulphurization of Commercial Diesel: Kinetic Reaction Study 

Abstract 

Diesel is a fuel derived from petroleum with high demand in the Brazilian transport 
sector. One of its quality aspects is sulfur content, which must be limited to 10 
ppm to comply with legislation, reduce pollution and retard corrosion in engines. 
To remove this element, the fuel is submitted to oxidative desulphurization (ODS), 
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in which sulfur compounds are oxidized to sulfones at low temperatures and 
these can be removed by solvent extraction. In this context[DNL1] , this work 
proposes the oxidation of commercial diesel, using acetic acid and hydrogen 
peroxide as catalyst and oxidant, respectively, as well as the kinetic study of 
sulfur removal. The oxidation experiments were performed with temperature 
variations (80 ° C, 60 ° C and 40 ° C) and reaction time (0 to 150 minutes). Sulfur 
was quantified by ultraviolet fluorescence (FUV) and diesel characterized by 
Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) before and after oxidation. The 
influence of a nonionic commercial surfactant extraction step after oxidation was 
also evaluated. The results showed the positive influence of temperature on sulfur 
removal during oxidation, which can be approximated for pseudo-first-order 
kinetics, as well as surfactant extraction was efficient when removing sulfur 
compounds formed on oxidation. 

 
Keywords: Diesel. Oxidative desulfurization. Kinetics. Liquid-liquid extraction. 
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TÍTULO: IMOBILIZAÇÃO PLASMÁTICA DE NANOPARTÍCULAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE TÊXTEIS AVANÇADOS COM PROPRIEDADES 

ANTIMICROBIANAS 

Resumo 

Os têxteis médicos, originalmente criados para proteger a pele dos humanos, já 
estão sendo utilizados como produtos médicos, ou seja, como materiais 
implantáveis. Esses produtos incluem tecidos elásticos para terapia de 
compressão, sistemas rígidos como gesso sintético, pele artificial e suturas 
cirúrgicas internas, mas, a necessidade de materiais médicos funcionais se torna 
cada vez mais alta. Revestimentos antibacterianos convencionais por química 
úmida e pulverização tem várias desvantagens, mas a principal é sua atividade 
antibacteriana incontrolável, já o plasma atmosférico é um método alternativo e 
competitivo em termos de custo e sustentabilidade para tratamentos químicos 
de plasma de baixa pressão para têxteis médicos, pois além de ser sustentável 
evitando alto consumo de água da natureza, e não necessitando voltar água suja 
nos rios poluindo-os, evita também a necessidade de equipamentos de vácuo 
caros, permitindo o processamento contínuo e uniforme de superfícies de fibras, 
proporcionando esterilidade intrínseca das superfícies tratadas e não degrada o 
tecido, que é um fator fundamental para as aplicações. O objetivo principal deste 
projeto é produzir, por deposição assistida por plasma de descarga de barreira 
dielétrica (DBD) à pressão atmosférica, uma nova geração de revestimentos 
contendo nanopartículas com atividade antibacteriana controlável em têxteis 
médicos, com especial ênfase no curativo antimicrobiano para lesões por 
pressão e para malhas de hérnia. 
 
Palavras-chave: Imobilização; Plasma; Nanopartículas de prata; Têxteis 

médicos. 

TITLE: PLASMATIC IMMOBILIZATION OF NANOPARTMENTS FOR THE 

DEVELOPMENT OF ADVANCED TEXTILE WITH ANTIMICROBIAN 

PROPERTIES 

Abstract 

Medical textiles, originally created to protect human skin, are already being used 
as medical products, ie as implantable materials. These products include elastic 
compression therapy fabrics, rigid systems such as synthetic plaster, artificial skin 
and internal surgical sutures, but the need for functional medical materials is 
becoming increasingly high. Conventional antibacterial coatings by wet chemistry 
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and spraying have several disadvantages, but the main one is their uncontrollable 
antibacterial activity, whereas atmospheric plasma is an alternative and cost-
effective and sustainable method for low-pressure plasma chemical treatments 
for medical textiles because In addition to being sustainable by avoiding high 
water consumption from nature, and not having to return dirty water to polluting 
rivers, it also avoids the need for expensive vacuum equipment, allowing 
continuous and uniform processing of fiber surfaces, providing intrinsic sterility of 
surfaces treated and does not degrade the tissue, which is a key factor for 
applications. The main objective of this project was to produce, by atmospheric 
pressure dielectric barrier discharge (DBD) plasma deposition, a new generation 
of coatings containing nanoparticles with controllable antibacterial activity in 
medical textiles, with special emphasis on antimicrobial dressing for pressure 
injuries. and for hernia meshes. 
 
Keywords: Immobilization; Plasma; Silver nanoparticles; Medical textiles. 
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TÍTULO: Estudo da Síntese e escalonamento de carvões mesoporosos para a 

composição do Banco de Materiais do Labpemol 

Resumo 

Os materiais mesoporosos são materiais com elevada acessibilidade quando 
comparados com materiais microporosos, como as zeólitas. Esses materiais 
podem ser a base de sílica, como os da família M41S (MCM-41, MCM-48 e 
MCM-50) ou de carbono como CMK-3, CMK-8, CMK-1, entre outros. Estes 
materiais podem ser empregados industrialmente como catalisadores, 
adsorventes e em processos de separação. Apesar de serem conhecidas desde 
a década de 90, ainda existem algumas limitações para consolidar seu emprego 
em uso industrial. Na sua síntese, são empregadas grandes quantidades de 
surfactante ou de copolímeros que são posteriormente eliminados por 
calcinação. Sendo assim, é preciso desenvolver um procedimento de síntese em 
grande escala e economicamente viável, onde a solução seja minimizar o uso 
destes agentes orgânicos ou reutilizá-los em uma nova síntese. Em vista disso, 
é importante o estudo da síntese destes materiais visando seu escalonamento. 
Desta forma, o presente estudo procurou aumentar a escala de produção de 
materiais mesoporosos a base de carbono, saindo de escalas de miligramas 
mais comuns nos artigos, para a produção de até 10 gramas em uma só síntese. 
 
Palavras-chave: Materiais mesoporosos,escalonamento, surfactantes, 

copolímeros 

TITLE: Synthesis and scaling study of mesoporous coals for the composition of 

the LABPEMOL material bank 

Abstract 

Mesoporous materials are materials with high accessibility compared to 
microporous materials such as zeolites. These materials can be silica based, 
such as those from the M41S family (MCM-41, MCM-48 and MCM-50) or carbon 
like CMK-3, CMK-8, CMK-1, among others. These materials can be used 
industrially as catalysts, adsorbents and in separation processes. Although they 
have been known since the 1990s, there are still some limitations to consolidate 
their employment in industrial use. In its synthesis, large amounts of surfactant 
or copolymers are employed which are further eliminated by calcination. Thus, it 
is necessary to develop a large-scale and economically viable synthesis 
procedure, where the solution is to minimize the use of these organic agents or 
reuse them in a new synthesis. In view of this, it is important to study the synthesis 
of these materials aiming at their scheduling. Thus, the present study sought to 
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increase the production scale of carbon-based mesoporous materials, moving 
from the most common milligram scales in the articles, to the production of up to 
10 grams in a single synthesis. 
 
Keywords: Mesoporous materials, scaling, surfactants, copolymers 
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TÍTULO: Investigação de diferentes vestíveis para auxiliar na segurança de 

mulheres 

Resumo 

 

O projeto tem como objetivo a criação de um dispositivo vestível voltado para a 
segurança de mulheres. Tal dispositivo visa propor diferentes sistemas 
embarcados combinados com técnicas de inteligência artificial auxiliando 
mulheres em situação de risco. Ao ser acionado pela mulher em perigo, o 
dispositivo envia um pedido de socorro e a localização da mulher para a polícia 
e/ou para uma lista de contatos cadastrados. 

 
 
Palavras-chave: Segurança de mulheres, sistemas embarcados, inteligência 

artificial. 

TITLE: Investigation of different wearable devices to assist women safety 

Abstract 

 

This project aims to create an wearable device focused on the women’s safety. 
The device proposes the use of embedded systems combined with artificial 
intelligence techniques to help women in a risk situation. When the device is fired, 
an SOS message and woman's location are sent to the police and/or to a list of 
registered contacts. 

 
 
Keywords: Women’s safety, embedded systems, artificial intelligence. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de uma tomada inteligente para sistema de 

automação predial 

Resumo 

Por mais que o Brasil seja rico em rios e isto permita o desenvolvimento da 
produção de energia hidroelétrica em larga escala, a crescente demanda de 
eletricidade em todos os setores da sociedade produz a necessidade de 
observação nas maneiras em que a utilizamos e o impacto que os aparelhos 
podem causar na rede. Sabendo disso, o presente trabalho propõe um sistema 
microcontrolado de baixo custo para o monitoramento e análise, em tempo real, 
capaz de controlar o acionamento, medir o consumo dos equipamentos, analisar 
o impacto gerado pelo equipamento na rede geral, informar ao usuário 
estatísticas de como estão as harmônicas e, desta forma, estimar a qualidade 
da energia que está sendo fornecida pela concessionária ao sistema utilizando 
arquitetura IoT (Internet das coisas). 
 
Palavras-chave: Eficiência energética, Automação de Baixo Custo, IoT 

TITLE: Developing a smart plug for building automation system 

Abstract 

Although Brazil is abundant in rivers, and it allows the development of 
hydroelectric power production on a large scale, the growing demand for 
electricity in all sectors of society produces a need for observation in which ways 
we use it and the impact that the devices cause on the network. Thus, this article 
proposes a low-cost microcontrolled system with real-time monitoring and 
analysis of the electric current consumption and able to control the drive, measure 
the consumption of equipment, analyze the impact generated by the equipment 
in the overall network, inform the user statistics how are the harmonics and, thus, 
estimate the quality of the energy that is being supplied by the utility to the system 
using IoT (IoT) architecture. 
 
Keywords: Energy Efficiency, low cost automation, IoT 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1687 

 

CÓDIGO: ET1131 

AUTOR: NATHANE VITORIA DE LIMA E SOUZA 

ORIENTADOR: TOMMASO MACRI 

 

 

TÍTULO: Técnicas de machine learning e neural networks para a fisica atômica 

e molecular 

Resumo 

Este trabalho é uma continuidade do estudo sobre técnicas de machine learning, 
em conjunto com a plataforma Keras, que foi desenvolvido durante o ano 
passado. O objetivo foi compreender o que são as recurrent neural networks e 
como se dá o seu funcionamento. Para isso, utilizou-se novamente o dataset do 
IMDB, com o fim de comparar os resultados gerados quando se utiliza esse tipo 
de arquitetura em detrimento de uma mais simples. Foram utilizadas três Dense 
layers e uma LSTM layer, que produziam outputs em forma de probabilidades, 
cujos valores são fixos entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 0 for o output, maior 
é a probabilidade da amostra associada a ele ser um review negativa, e vice-
versa. Após o treino, foi atingida uma acurácia de 89% - 1% a mais do que o 
obtido com uma rede de arquitetura mais simples. 
 
Palavras-chave: Inteligência Artificial, Deep Learning, Recurrent Neural 

Networks. 

TITLE: Machine Learning and Neural Networks techniques for atomic and 

molecular physics. 

Abstract 

This study is a continuation of the project on machine learning techniques using 
the Keras platform, which was developed over the past year. The main objective 
was to understand what recurrent neural networks are and how they work. To do 
so, the IMDB dataset was used again, in order to compare the results generated 
when using this type of architecture over a simpler one. Three Dense layers and 
one LSTM layer were used, which produced outputs in the form of probabilities, 
whose values were fixed from 0 to 1. The closer the output is to 0, the greater the 
probability that the sample associated with it will be a negative review, and vice 
versa. After training, an accuracy of 89% was achieved - 1% more than that 
achieved with a naive neural network. 
 
Keywords: Artificial Inteligence, Deep Learning, Recurrent Neural Networks. 
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TÍTULO: Localização e Mapeamento Simultâneos 

Resumo 

O trabalho de iniciação científica relacionado com localização e mapeamento 
simultâneo(SLAM) se baseia na construção de um robô em forma de carro que 
se locomove de maneira simples e ao mesmo tempo tem a capacidade de 
executar um mapeamento, gerando um modelo 2D de um local. Um dos pilares 
para a execução da IC até o seu final, foi a utilização de componentes de baixo 
custo monetário e no uso de softwares gratuitos(ROS), tornando a realização do 
projeto extremamente viável. Foram utilizados diversos tipos de hardwares entre 
eles estão: sensores de ultrasom(HC-SR04), motores DC, sensor micro-
lidar(VL53L0X), um raspberry pi 3B+ entre outras peças muito importantes para 
o funcionamento do protótipo. 
 
Palavras-chave: ROS, Robot Operating System, localização, mapeamento, 

raspberry pi 3b+ 

TITLE: simultaneous localization and mapping. 

Abstract 

The scientific initiation work related to simultaneous location and mapping(SLAM) 
is based on the construction of a car-shaped robot that moves simply and at the 
same time has the ability to perform a mapping, generating a 2D model of a 
location. One of the pillars for the implementation of the CI until its end was the 
use of low cost monetary components and the use of free software, making the 
project extremely viable. Several types of hardware were used, including: 
ultrasound sensors (HC-SR04), DC motors, micro-handle sensor (VL53L0X), a 
raspberry pi 3B + among other very important parts for the prototype operation. 
 
Keywords: ROS, Robot Operating System, localization, mapping, raspberry pi 

3B+ 
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TÍTULO: Fabricação e caracterização de microeletrodos 

Resumo 

Este trabalho relata a construção e caracterização eletroquímica de 
microeletrodos de disco de platina e arranjos de microeletrodos de ouro 
utilizando microchips obsoletos, que visam diversas aplicações. Os sensores 
eletroquímicos de Pt foram fabricados através do encapsulamento de uma 
microfibra de Pt em um capilar de vidro. E os sensores a partir dos microchips 
foram fabricados com exposição do arranjo de microeletrodos de ouro pelo 
polimento do microchip com lixa d'água. A caracterização foi realizada 
previamente por inspeção visual utilizando microscópio óptico e em seguida 
voltamogramas cíclicos em solução de K4[Fe(CN)6] 10 mmol L-1 + KCl 0,1 mol 
L-1 foram obtidos com perfil sigmoidal típico para microeletrodos. 
 
Palavras-chave: Microssensores eletroquímicos;miniaturização, instrumentação 

analítica 

TITLE: Fabrication and characterization of electrochemical microsensors 

Abstract 

This paper reports the construction and electrochemical characterization of 
platinum disc microelectrodes and gold microelectrode arrays using obsolete 
microchips for various applications. Electrochemical Pt sensors were fabricated 
by encapsulating a Pt microfiber into a glass capillary. And the sensors from the 
microchips were fabricated by exposing the gold microelectrode array by 
polishing the microchip with water sandpaper. The characterization was 
previously performed by visual inspection using optical microscope and then 
cyclic voltammograms in K4 [Fe (CN) 6] 10 mmol L-1 + 0.1 mol L-1 KCl solution 
were obtained with typical sigmoidal microelectrode profile. 
 
Keywords: Microsensoress; miniaturization, analytical instrumentation 
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TÍTULO: Análise de Desempenho e Aumento de Vida Útil de Fresas de Topo 

HSS M2 

Resumo 

 
O presente trabalho tem como objetivo principal aumentar a vida útil de fresas 
de topo HSS M2 em seus processos de usinagem através de um tratamento 
termoquímico a plasma de nitretação com gaiola catódica e deposição de TiN. 
Por isso, três fresas foram submetidas a tratamentos com diferentes 
temperaturas, sendo elas 350ºC, 400ºC e 450ºC, posteriormente sendo feita uma 
deposição de um filme de TiN na tratada à 400ºC. O tratamento promove 
mudanças superficiais no aço de forma a aumentar a dureza e a sua tenacidade. 
Essas mudanças e melhorias serão mostradas ao longo do trabalho em testes 
de dureza e de usinagem, sendo feito medições nas amostras com 
microdurômetro e usinagem em fresadoras, respectivamente. Das três fresas 
tratadas a que apresentou uma dureza mais elevada foi a de 350°C, porém ainda 
existe um problema a ser resolvido no teste de microdureza, já que há a 
existência de um ângulo na lâmina da fresa que dificulta a aferição da dureza. 

 

  

 
Palavras-chave: Usinagem, fresas e tratamento. 

TITLE: PERFORMANCE ANALYSIS AND INCREASE LIFE OF HSS M2 TOP 

MILLINGS 

Abstract 

The present work has as main objective to increase the service life of HSS M2 
top milling cutter in their machining processes through a thermochemical 
treatment with cathodic cage nitriding plasma and TiN deposition. For this reason, 
three milling cutters were submitted to treatments with different temperatures, 
being 350ºC, 400ºC and 450ºC, later being made a deposition of a TiN film in the 
treated at 400ºC. The treatment promotes superficial changes in steel to increase 
hardness and tenacity. These changes and improvements will be shown in the 
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work throughout the hardness and machining testing work, with measurements 
being taken on microdurometer and milling, respectively. Of the three treated 
cutters, that the presented the best performance is the 350ºC, however, there is 
still a problem to be solved in the microhardness test, since there is an angle on 
the cutter blade that makes it difficult to measure the hardness. 
 
Keywords: Machining, milling cutter and treatment. 
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TÍTULO: Algoritmos Híbridos para o Problema Quadrático de Alocação 

Multiobjetivo 

Resumo 

 

O Problema Quadrático de Alocação, PQA,é um problema da classe NP-difícil. 
Ele modela diversas aplicações em diferentes áreas tais como pesquisa 
operacional, computação paralela e análise estatística de dados discretos. Este 
trabalho aplica, estuda e descreve técnicas de algoritmos exatos e meta-
heurísticos para a resolução da PQA. Para algoritmos exatos, implementou-se o 
Branch-and-Bound. Além disso, foram desenvolvidas algoritmos meta-
heurísticos como busca tabu e algoritmo genético. Utilizando instâncias 
conhecidas na literatura, testamos os algoritmos desenvolvidos e foi realizada 
uma análise crítica sobre os resultados obtidos. 

 
 
Palavras-chave: Problema Quadrático de Alocação; Algoritmos Exatos; 

Heurística 

TITLE: Exact and Heuristic Algorithms for the Quadratic Assignment Problem 

Abstract 

 

The Quadratic Assignment Problem, QAP, belongs to the NP-hard class. It 
models several applications in different areas such as operational research, 
parallel computing, and discrete statistical analysis. This report presents exact 
and heuristic techniques for the QAP. We implemented the Branch-and-Bound 
algorithm as the exact technique. In addition, metaheuristic algorithms such as 
tabu search and genetic algorithm were developed. We used instances known in 
the literature to test the algorithms and we present a critical analysis of the results 
obtained. 

 
 
Keywords: Quadratic Assignment Problem; Exact Algorithm; Heuristic 
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TÍTULO: UMA METAHEURÍSTICA BASEADA EM ESPAÇO DE 

FORMULAÇÕES PARA O PROBLEMA DE CLUSTERING HETEROGÊNEO 

Resumo 

NESTE TRABALHO UM ALGORITMO BASEADO EM ESPAÇO DE 
FORMULAÇÕES É APRESENTADO COMO ALTERNATIVA PARA A 
RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DE CLUSTERING HETEROGÊNEO, CUJA 
PRINCIPAL APLICAÇÃO É NO PROCESSO DE SEGMENTAÇÃO DE 
CONSUMIDORES. ESTE PROBLEMA CONSISTE EM UM PROBLEMA DE 
PROGRAMAÇÃO NÃO-LINEAR INTEIRA MISTA, QUE A RESOLUÇÃO É 
COMPLEXA EM TERMOS COMPUTACIONAIS DADO AO SEU ELEVADO 
NÚMERO DE VARIÁVEIS DE DECISÃO E RESTRIÇÕES, ALÉM DE SUA 
NATUREZA NÃO-LINEAR. O ALGORITMO APRESENTADO SE MOSTROU 
ROBUSTO, FORNECENDO SOLUÇÕES DE BOA QUALIDADE, SENDO 
COMPETITIVO COM O ALGORITMO ESTADO-DA-ARTE, PORÉM 
APRESENTANDO MAIOR FACILIDADE EM SUA CODIFICAÇÃO E 
UTILIZAÇÃO POR DEMANDAR AJUSTE DE APENAS DOIS PARÂMETROS. 

 
Palavras-chave: ANÁLISE POR AGRUPAMENTOS. PROGRAMAÇÃO NÃO-

LINEAR 

TITLE: A FORMULATION SPACE SEARCH METAHEURISTIC FOR THE 

HETEROGENEOUS CLUSTERING PROBLEM 

Abstract 

A FORMULATION SPACE SEARCH ALGORITHM IS PRESENTED IN THIS 
PAPER AS AN ALTERNATIVE FOR SOLVING THE HETEROGENOUS 
CLUSTERING PROBLEM. THIS PROBLEM IS A MIXED INTEGER NON-
LINEAR PROGRAMMING PROBLEM AND ITS SOLUTION IS VERY COMPLEX 
IN COMPUTATIONAL THERMS GIVEN ITS NUMBER OF DECISION 
VARIABLES, CONSTRAINTS AND DUE TO ITS NON-LINEARITY. THE 
PROPOSED ALGORITHM SHOWS ROBUSTNESS, PROVIDING GOOD 
QUALITY SOLUTIONS AND COMPETING WITH THE STATE-OF-THE-ART, 
HOWEVER IT IS EASIER TO IMPLEMENT AND USE DUE TO THE FACT THAT 
IT DEMANDS THE ADJUSTING OF JUST TWO PARAMETERS. 
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Keywords: CLUSTERING. INTEGER NON-LINEAR PROGRAMMING. 
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TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE CONTAMINANTES ORGÂNICOS EM 

CASCALHOS DE PERFURAÇÃO: AVALIAÇÃO DE TÉCNICAS ANALÍTICAS 

Resumo 

O petróleo desempenha um importante papel na sociedade moderna, porém a 
sua produção pode resultar em contaminação dos solos e águas devido à 
variedade de constituintes, que vai desde compostos orgânicos até metais 
pesados. A partir dessa evidência, foi constatada a necessidade de métodos 
tratar esses contaminantes. Desta forma, soluções promissoras, como o uso de 
tensoativos, processos de adsorção e micro-ondas, têm crescido com destaque. 
Os contaminantes podem ser retirados do cascalho a partir da operação de 
extração sólido-líquido e detectados por diversas técnicas que avaliam o teor 
total de hidrocarbonetos de petróleo (Total Petroleum Hydrocarbons TPH). Este 
trabalho teve como objetivo verificar quais das técnicas estudadas - teor de 
Óleos e Graxas (TOG), espectroscopia no Infravermelho (IV), espectrofotometria 
no UV-Vis, gravimetria, termogravimetria e cromatografia gasosa com detector 
de ionização de chama (CG-FID) – podem ser usadas com eficiência para a 
determinação do TPH em cascalhos de perfuração, tratados com sistemas 
microemulsionados. Os sistemas microemulsionados foram usados para 
remoção dos contaminantes do cascalho e, posteriormente, esse cascalho 
tratado foi avaliado quanto à quantidade residual de n-parafina ainda presente. 
Os resultados obtidos mostraram que a melhor técnica para quantificação do 
TPH é a cromatografia Gasosa e, em termos qualitativos, os espectros de 
infravermelho podem ser usados como alternativa. 
 
Palavras-chave: Cascalho de perfuração, microemulsão, sólido-líquido extração, 

TPH. 

TITLE: Determination of organic contaminants in drill cuttings: evaluation of 

analytical techniques. 

Abstract 

The oil has an important role in modern society, however their production may 
result in soil and water contamination due to the variety of constituents, ranging 
from organic compounds and heavy metals. From this evidence, it was found the 
need for methods to treat these contaminants. Thus, promising solutions such as 
the use of surfactants, absorption processes and microwave, have grown 
highlighting. Contaminants can be removed from the cuttings of the solid-liquid 
extraction operation and detected by various techniques that assess the total 
petroleum hydrocarbon (TPH) content. This study aimed to verify which of the 
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techniques studied - Oil and Grease content (OGC), infrared spectroscopy (IS), 
spectrophotometry in UV-Vis, gravimetry, thermogravimetry and gas 
chromatography with flame ionization detector (CG-FID) - can be used efficiently 
for the determination of TPH in drill cuttings, treated with microemulsion systems. 
Microemulsion systems were used to remove contaminants from the cuttings and 
subsequently this treated cuttings was evaluated for the residual amount of n-
paraffin still present. The results showed that the best technique for the 
quantification of TPH is gas chromatography (CG-FID) and, in qualitative terms, 
infrared spectroscopy (IS) can be used as an alternative. 
 
Keywords: Drill cuttings, microemulsion, solid-liquid extraction, TPH. 
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TÍTULO: ELABORAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS SOBRE DESASTRES 

PARA O MUNICÍPIO DE NATAL-RN, BRASIL 

Resumo 

A produção de bancos de dados e a utilização desse instrumento é relevante 
para gestão e ordenamento territorial. Em escala a nível municipal, não se 
verifica nenhuma iniciativa utilizando dados oficiais e na escala de domicílio. 
Desta forma o presente trabalho auxilia na diminuição dessa lacuna e contribui 
para o fortalecimento técnico/operacional da Defesa Civil de Natal (DCN) através 
da produção de um banco de dados geográfico para a cidade do Natal. Para 
isso, como procedimentos metodológicos contou-se com a digitalização dos 
documentos de registros dos desastres da Defesa Civil de Natal (DCN); criação 
de nomenclatura padronizada para identificação dos documentos; capacitação 
teórica sobre produção de banco de dados de desastres; produção de planilhas 
no Excel com dados obtidos da DCN; apresentação sintética dos resultados em 
gráficos; e correlação entre os resultados do Banco de Dados de Desastres de 
Natal (BDDN) com os padrões das características naturais da cidade, padrões 
urbanos e de uso do solo urbano de Natal. Ao final, a produção de um banco de 
dados é relevante, pois auxilia na compreensão do desastre, isto é, a conjuntura 
de construção desse evento; a regularidade com que determinados fatos 
acontecem em lugares específicos; e em quais lugares são recorrentes 
determinados eventos. Sendo útil para a proposição de ações preventivas para 
defesa civil e de medidas voltadas para o planejamento e o ordenamento 
territorial. 
 
Palavras-chave: Banco de dados; desastres; defesa civil; Natal-RN 

TITLE: ELABORATION OF A DISASTER DATABASE FOR THE CITY OF 

NATAL-RN, BRAZIL 

Abstract 

The production of databases and the use of this instrument is relevant for land 
management and planning. On a municipal scale, there was no initiative, thus, 
the present work helps to close this gap and contribute to the technical / 
operational strengthening of the Natal Civil Defense (DCN) through the 
production of a geographic database and a subsequent Geographic Information 
System (GIS) on the occurrence of disasters in the Natal city. For this, as 
methodological procedures performed relied on digitization of the Natal Civil 
Defense (DCN) disaster record documents; creation of standardized 
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nomenclature for document identification; theoretical training on disaster 
database production; excel spreadsheet production with data obtained from 
DCN; synthetic presentation of results in graphs and maps; production of the 
Geographic Disaster Information System in Natal (SIG-Disasters); and 
correlation between the results of the Natal Disaster Database (BDDN) with the 
city's natural characteristics patterns, urban patterns and urban land use patterns. 
In the end, producing a database is relevant as it helps in understanding the 
disaster, that is, the construction conjuncture of this event; the regularity with 
which certain events happen in specific places; and in which places certain 
events recur. The production of databases and the use of this instrument is 
relevant for land management and planning. At the municipal level, no initiative 
is verified using official data and at the hou 
 
Keywords: Database; disaster; civil defense; Natal - RN 
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TÍTULO: Estudo da ocorrência e propriedades de nuvens Cirrus sobre a cidade 

de Natal com Lidar durante a campanha MOLOTOV III em 2018 e 2019 

Resumo 

Este relatório apresenta as atividades de pesquisas desenvolvidas no projeto de 
iniciação científica, desde o dia 01 de agosto de 2018 ao dia 31 de julho de 2019, 
cujo objetivo foi realizar um estudo da ocorrência de nuvens Cirrus sobre a 
cidade de Natal. Para o desenvolvimento da pesquisa foi realizada uma revisão 
bibliográfica, além de medidas feitas no lidar durante a campanha Monitoring 
Aerosol Longrange Transportation Over Natal (MOLOTOVIII), em dias nos quais 
o equipamento estava calibrado e as condições meteorológicas permitiram. 
 
Palavras-chave: LIDAR. LALINET. MOLOTOV. Laser. Calibração. Aerossóis. 

Duster. 

TITLE: OCCURRENCE AND PROPERTIES STUDY OF CIRRUS CLOUDS 

OVER THE CITY OF NATAL WITH LIDAR DURING MOLOTOV III CAMPAINGN 

IN 2018 E 2019 

Abstract 

From this report presents the research activities carried out in the scientific 
initiation project, from August 1, 2018 to July 31, 2019, whose objective was to 
conduct a study of the occurrence of Cirrus clouds over the city of Natal. For the 
development of the research, a literature review was carried out, as well as 
measurements made in the handling during the Monitoring Aerosol Longrange 
Transportation Over Natal (MOLOTOVIII) campaign, on days when the 
equipment was calibrated and weather conditions allowed. 
 
Keywords: LIDAR. LALINET. MOLOTOV. Laser. Calibration. Aerosol. Duster. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de uma Estação de Telemetria e Telecomando para 

Nanossatélites utilizando Rádio Definido Por Software (RDS) 

Resumo 

 

Neste trabalho foi iniciado o desenvolvimento de um software com o objetivo de 
codificar e decodificar sinais para diferentes nanossatélites, usando-se de 
tecnologias de Software Defined Radio(SDR), como por exemplo as ferramentas 
de software e hardware, GNU Radio[3], Universal Software Radio 
Peripheral(USRP) [4]. O software foi denominado de Rádio Multi-Missão 
RadioMM e as principais tecnologias usadas para desenvolvê-lo foram a 
linguagem de programação C++, Qt graphic toolkit [8] e GNU Radio. 

 
 
Palavras-chave: GNU Radio; SDR; USRP; Nanosat; Rádio definido por software. 

TITLE: Development of a Telemetry and Remote Control Station for 

Nanosatellites using Software Defined Radio (SDR) 

Abstract 

In this work we started the development of software with the objective of encoding 
and decoding signals for different nanosatellites, using Software Defined Radio 
(SDR) technologies, such as software and hardware tools, GNU Radio [3], 
Universal Software Peripheral Radio (USRP) [4]. The software was called 
RadioMM Multi-Mission Radio and the main technologies used to develop it were 
the C ++ programming language, Qt graphic toolkit [8] and GNU Radio. 
 
Keywords: Development of a Telemetry and Remote Control Station for 

Nanosatellit 
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TÍTULO: INFLUÊNCIA DO EMULSIFICANTE TWEEN 80 NA POLIMERIZAÇÃO 

INTERFACIAL PARA OBTENÇÃO DE MICROCÁPSULAS DE EPÓXI 

Resumo 

Neste trabalho foi estudado o microencapsulamento do monômero diglicidil éter 
de bisfenol A (DGEBA) através da polimerização interfacial, visando à obtenção 
de microcápsulas para aplicação em sistemas de autorreparo. A influência da 
concentração e do emulsificante Tween 80 no rendimento e no diâmetro das 
microcápsulas polimerizadas foi avaliada. Foram obtidas microcápsulas com 
diâmetro médio de 19 µm e notou-se que uma maior estabilização da emulsão 
ocasionou um maior rendimento das reações de polimerização. Análises de 
espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) mostraram 
as vibrações características do material das microcápsulas. A partir da análise 
por calorimetria exploratória diferencial (DSC) verificaram-se as transições 
térmicas características do monômero epóxi encapsulado e da casca da 
microcápsula. O efeito de autorreparo foi verificado nos revestimentos contendo 
microcápsulas sintetizadas e foi possível observar resultados satisfatórios 
obtidos para o revestimento contendo estas microcápsulas. 
 
Palavras-chave: Microcápsulas, autorreparo, polimerização interfacial, Tween 80 

TITLE: Influence of Tween 80 emulsifier on interfacial polymerization to obtain 

epoxy microcapsules 

Abstract 

In this work the microencapsulation of diglycidyl ether of bisphenol A (DGEBA) 
monomer was performed through interfacial polymerization, aiming to obtain 
microcapsules for application in self-healing systems. Mixture diagrams were 
used to adjust the reagents adequate proportions in the polymerization reactions. 
The influence of the emulsifier Tween 80 and their concentrations on the particle 
diameter were evaluated. Microcapsules with a mean diameter of 19 μm were 
obtained, but the great stability of reactions lead to higher yields. Fourier 
transform infrared spectroscopy (FTIR) analyzes showed vibration bands of the 
microcapsule material. Thermal properties of the microcapsules shell and 
encapsulated epoxy monomer were analyzed from differential scanning 
calorimetry (DSC). Anti-corrosive efficiency was verified on coatings containing 
microcapsules synthesized. It was possible to observe satisfactory results were 
obtained for coating containing these microcapsules. 
 
Keywords: Microcapsules, self-healing, interfacial polymerization, Tween 80 
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TÍTULO: Estudos de células termoelétricas para aumento da eficiência de 

sistemas fotovoltaico 

Resumo 

Este trabalho propõe um sistema de produção de energia elétrica autossuficiente 
em que células fotovoltaicas são arrefecidas por células termoelétricas. Tendo 
em vista que a geração solar por uma célula fotovoltaica depende tanto da 
temperatura de operação quanto da irradiação solar incidente na mesma. A 
temperatura de operação pode ser controlada através da utilização de células 
termoelétricas na função de refrigeração. Propõe também analisar em quais 
situações se consegue atingir um aumento de rendimento favorável. Levando 
em consideração diversos conjuntos de irradiação solar, velocidade do vento, e 
potência dedicada para o arrefecimento, simulações foram realizadas de forma 
a validar a ideia proposta. Os resultados obtidos demonstraram que o sistema 
proposto possui rendimento positivo nas situações em que variáveis ambientais 
levam a temperaturas mais elevadas do painel fotovoltaico aliado à baixa e 
controlada potência dedicada às células termoelétricas. 
 
Palavras-chave: Energia solar, Peltier, Fotovoltaica, Termoelétrica, Rendimento 

TITLE: Development of a Photovoltaic-Thermoelectric Hybrid System 

Abstract 

This work proposes a self-sufficient electric energy production system in which 
photovoltaic cells are cooled by thermoelectric cells. Given that solar generation 
by a photovoltaic cell depends on both the operating temperature and the solar 
radiation incident on it. The operating temperature can be controlled by using 
thermoelectric cells in the cooling function. It also proposes to analyze in which 
situations a favorable income increase can be achieved. Taking into account 
several sets of solar irradiation, wind speed, and dedicated cooling power, 
simulations were performed to validate the proposed idea. The results showed 
that the proposed system has positive performance in situations where 
environmental variables lead to higher temperatures of the photovoltaic panel 
combined with the low and controlled power dedicated to the thermoelectric cells. 
 
Keywords: Solar Energy, Peltier, Photovoltaic, Thermoelectric, Yield. 
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TÍTULO: módulo de tolerancia a falhas para aplicações aeroespaciais 

Resumo 

 

Alguns setores como o aeroespacial requerem um alto grau de confiabilidade. 
Nessa área é importante ter um sistema tolerante a falhas. Neste trabalho é 
apresentado um módulo de tolerância a falhas. O módulo desenvolvido é capaz 
de detectar e corrigir um erro quando compara o resultado de dois núcleos que 
executam a mesma instrução. Este projeto usa dois núcleos ibex, anteriormente 
conhecido como zero-riscy, da plataforma PULP, um projeto da ETH Zurich. 
Esses núcleos de processamento usam o conjunto de instruções RISC-V, uma 
ISA recente e aberta e que tem ganhado destaque ultimamente. O produto 
gerado propõe-se a ser uma solução para aplicações que não possuem margem 
para erro, em particular aplicações aeroespaciais 

 
 
Palavras-chave: Fault tolerance system, fault tolerance, redundancy, RISC-V 

module 

TITLE: Fault tolerance module for aerospace applications 

Abstract 

 

Some sectors such as aerospace require a high degree of reliability. In this area 
it is important to have a fault tolerance system. In this work a functional fault 
tolerance module is presented. The fault tolerance module developed is able to 
detect and correct an error when comparing the result of two cores that execute 
the same instruction. This project use two ibex core, previously known as zero-
riscy, from the PULP plataform, a project from ETH Zurich. These cores use the 
RISC-V instruction set architecture, a recent and open source ISA that has gained 
prominence lately. The generated product aims to be a solution for applications 
that have no margin for errors, in particular the aerospace applications. 

 
 
Keywords: Fault tolerance system, fault tolerance, redundancy, RISC-V module 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1704 

 

CÓDIGO: ET1177 

AUTOR: PRISCILA PAMPLONA PEREIRA PINTO 

ORIENTADOR: LUIZ ALESSANDRO PINHEIRO DA CAMARA DE QUEIROZ 

 

 

TÍTULO: ANÁLISE DA CORRELAÇÃO ENTRE O SISTEMA VIÁRIO E A 

PRODUÇÃO IMOBILIÁRIA DA CIDADE DE NATAL NO PERÍODO DE 1990 A 

2018 

Resumo 

Nas últimas décadas, a produção imobiliária brasileira assumiu papel de 
destaque como um dos principais agentes transformadores do espaço urbano. 
Percebe-se com isso, a grande influência que esse setor gera na infraestrutura 
de uma região, oferecendo algumas variáveis que podem valorizar os 
empreendimentos e proporcionando qualidade de vida nas áreas urbanas. Como 
uma dessas principais variáveis destaca-se a acessibilidade urbana, uma vez 
que caracteriza o grande desafio das metrópoles do país. O município de Natal 
apresenta sinais de insustentabilidade no que diz respeito à acessibilidade, 
ocasionados principalmente por um acelerado crescimento populacional e 
segregação socioespacial. Desta forma, nota-se que, com os prejuízos gerados 
na dinâmica econômica e social do espaço urbano, a implantação de 
empreendimentos no entorno das principais vias urbanas passou a ser um 
importante diferencial no valor das unidades habitacionais. Com o amplo 
levantamento e caracterização da produção imobiliária que a capital potiguar 
dispõe, foi feita uma análise de sua base de dados, correlacionando o processo 
de atração do mercado imobiliário e o sistema viário da cidade. Sendo assim, 
além de determinar quais as consequências desse processo para o esgotamento 
da infraestrutura urbana, a pesquisa também contribui para o entendimento das 
estratégias dos promotores imobiliários na distribuição espacial dos 
empreendimentos e na captura de externalidades de vizinhança que valorizam 
os imóveis. 
 
Palavras-chave: Mercado Imobiliário. Sistema Viário. Infraestrutura. 

Urbanização. 

TITLE: ANALISIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ROAD SYSTEM 

AND THE REAL ESTATE PRODUCTION OF NATAL IN THE PERIOD OF 1990 

TO 2018 

Abstract 

 

In the last decades, Brazilian real estate production has assumed a prominent 
role as one of the main transforming agents of urban space. This shows the great 
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influence that real estate generates on the infrastructure of an area, bringing 
some variables that can increase the value of local business and providing quality 
of life in urban zones. Urban accessibility stands as one of these main variables, 
since it is a great challenge for the larger cities of the country. The municipality of 
Natal, Rio Grande do Norte’s capital, shows signs of unsustainability regarding 
accessibility, caused mainly by accelerated population growth and socio-spatial 
segregation along the last decades. Thus, it is perceivable that the losses 
generated in the economic and social dynamics of the urban space make the 
implementation of projects around of the main urban roads an important 
differential to be added to the value of the housing units put to sale. With 
extensive survey and characterization of the real estate production in Natal, was 
made an analysis of its database, relating the process of attraction of the real 
estate market and the city's road system. Thus, in addition to determine the 
consequences of this process to the exhaustion of urban infrastructure, the 
research also contributes to the understanding of strategies of the real estate 
developers in relation to the spatial distribution of the projects and in the capture 
of neighborhood externalities that value the realty. 

 
 
Keywords: Real Estate Production. Road System. Infrastructure. Urbanization. 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS 

INDUSTRIAIS E MINERAIS 

Resumo 

A escassez de recursos naturais que já atinge muitos países e que vem sendo 
um grande desafio para a indústria, que visa manter os padrões de produção e 
consumo, é um dos principais motivos pela pesquisa em busca de novas 
alternativas de matérias-primas. Assim, o estudo voltado ao desenvolvimento de 
novas opções visando soluções técnicas viáveis, juntamente com as 
preocupações com a qualidade, segurança, custo e com a preservação 
ambiental, se intensificou de forma rápida. Desse modo, materiais que até então 
era considerados inutilizáveis, passaram a ser considerados como insumos ou 
matérias-primas em potencial. A utilização de resíduos provenientes de 
atividades de extração, beneficiamento de minérios ou de processos industrias 
passaram a chamar atenção por serem capazes de viabilizar, de forma técnica, 
econômica e ambiental o seu uso como matéria-prima. Esse trabalho visa 
realizar um estudo sobre os resíduos industriais e minerais que são gerados no 
Estado do Rio Grande do Norte, tais como: resíduo de caulim, resíduo da 
indústria cerâmica e resíduo de cascalho de perfuração. 
 
Palavras-chave: Resíduos, matérias-primas alternativas 

TITLE: CHARACTERIZATION AND PROCESSING OF INDUSTRIAL AND 

MINERAL WASTES 

Abstract 

The lack of natural resources already affecting many countries and which has 
been a major challenge for the industry, which aims to keep production and 
consumption patterns, is one of the main reasons for researching new 
alternatives for raw materials. Thus, the study focused on the development of 
new options for viable technical solutions, in addition with concerns about quality, 
safety, cost and environmental preservation, intensified rapidly. Thus, materials 
that until then were considered unusable, were considered as potential inputs or 
raw materials. The use of waste from extraction activities, ore processing or 
industrial processes started to draw attention because they are able to 
technically, economically and environmentally enable their use as raw material. 
This work aims to conduct a study on industrial and mineral waste that are 
generated in the state of Rio Grande do Norte, such as: kaolin residue, ceramic 
industry residue and drilling gravel residue. 
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CÓDIGO: ET1194 

AUTOR: IRENE GINANI COSTA PINHEIRO 

ORIENTADOR: SILVIA MARIA DINIZ MONTEIRO MAIA 

 

 

TÍTULO: Desenvolvimento de algoritmos para otimização do planejamento do 

tratamento radioterápico 

Resumo 

Segundo o INCA (INCA 2017), câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 
100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células, que 
invadem tecidos e órgãos, podendo espalhar-se pelo corpo do paciente. Uma 
forma de tratamento para tal doença é a radioterapia, onde por meio da radiação 
pode-se atingir o objetivo de eliminação por completo do tumor encontrado. No 
tratamento radioterápico podemos encontrar três problemas classificados como 
de otimização estes são: selecionar os ângulos de incidência dos feixes de 
radiação ou problema da geometria, calcular a intensidade dos feixes ou 
problema da intensidade, e definir uma sequência de entrega da radiação ou 
problema da realização. O trabalho em questão visa realizar um estudo sobre a 
bibliografia atual para que assim seja possível contribuir para a melhoria e 
otimização dos processos envolvidos no tratamento radioterápico. 
 
Palavras-chave: Otimização. Radioterapia. Multiobjetivo 

TITLE: Optimization of radiotherapy treatment planning: a multiobjective 

approach 

Abstract 

According to INCA (INCA 2017), cancer is the name given to a group of more 
than 100 diseases that have in common the disordered growth of cells that invade 
tissues and organs and may spread throughout the patient's body. One form of 
treatment for such disease is radiotherapy, where radiation can achieve the goal 
of completely eliminating the tumor found. In radiotherapy treatment we can find 
three problems classified as optimization these are: select the incidence angles 
of the radiation beams or geometry problem, calculate the beam intensity or 
intensity problem, and define a radiation delivery sequence or realization problem 
. The work in question aims to conduct a study on the current literature so that it 
is possible to contribute to the improvement and optimization of the processes 
involved in radiotherapy treatment. 
 
Keywords: Optimization. Radiotherap. Multiobjective 
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CÓDIGO: ET1197 
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ORIENTADOR: JOSINALDO MENEZES DA SILVA 

 

 

TÍTULO: Estudo Numérico da Caquexia: Causas e Consequências 

Resumo 

 

A caquexia é o estágio mais avançado de desnutrição que acontece, por 
exemplo, em paciente oncológicos em estado terminal. Modelagens 
matemáticas da evolução da caquexia são escassas na literatura, e tem sido 
objetivo de vários grupos de pesquisa ao redor do mundo. 

 

Durante o trabalho de iniciação cientifica, estudamos alguma formas de 
modelagem da variação da composição do corpo do paciente com o objetivo de 
descobrir como a dieta composta por diferentes proporções de proteína, carbo-
hidrato e gordura poderiam influenciar no desenvolvimento da caquexia, e 
consequente tempo de vida do paciente. 

 

Inicialmente, fizemos modelagem de pacientes saudáveis resolvendo equações 
diferenciais simplificadas com termos descrevendo a causa e o aumento de cada 
da massa muscular, massa adiposa, e glicose do corpo. O metabolismo do 
paciente é então alterado com a introdução do cancer. Os resultados 
preliminares mostram que a dieta influencia no tempo de vida do paciente. 

 
 
Palavras-chave: simulações numéricas, cancer, caquexia, modelagem 

TITLE: Cachexia Numerical Study: Causes and Consequences 

Abstract 

 

Cachexia is the most advanced stage of malnutrition that occurs, for example, in 
terminally ill cancer patients. Mathematical modeling of the evolution of cachexia 
is scarce in the literature, and has been the objective of several research groups 
around the world. 
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During the scientific initiation work, we studied some ways of modeling the 
variation of the patient's body composition in order to find out how a diet 
composed of different proportions of protein, carbohydrate and fat could influence 
the development of cachexia, and consequently time. of the patient's life. 

 

Initially, we modeled healthy patients by solving simplified differential equations 
with terms describing each one's cause and increase in muscle mass, fat mass, 
and body glucose. The patient's metabolism is then altered with the introduction 
of cancer. Preliminary results show that diet influences the patient's lifetime. 

 
 
Keywords: numerical simulations, cancer, cachexia, modeling 
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TÍTULO: Análise estrutural da implementação de robótica educacional em escola 

pública 

Resumo 

O presente trabalho busca compreender os termos inovação, inovação 
tecnológica para seguidamente trazer esses termos em conjunto com as 
percepções de educação no âmbito do professor, escola, aluno e as inovações 
para que possa ser entendida a funcionalidade da robótica educacional dentro 
da escola; seria uma ferramenta educacional que possibilita o processo e ensino-
aprendizagem de forma interdisciplinar ou apenas uma ferramenta lúdica 
mercadológica utilizada pelas escolas nas competições de robótica educacional 
existentes na região? Será tentado responder esses questionamentos através 
de uma análise crítica e observação do processo e resultados da atividade de 
extensão organizado pelo Doutorando da Universidade federal do Rio Grande 
do Norte Denilton Santos sob coordenação dos professores Luciane Terra dos 
Santos Garcia e Luiz Marcos Garcia para os professores do município de 
Natal/RN 
 
Palavras-chave: educação, Robótica educacional, inovação 

TITLE: Structural analysis of the implementation of educational robotics in public 

schools 

Abstract 

 

The present work seeks to understand the terms innovation, technological 
innovation to then bring these terms together with the perceptions of education 
within the scope of the teacher, school, student and the innovations to be 
understood the functionality of Educational robotics within the school; Would it be 
an educational tool that enables the process and teaching-learning in an 
interdisciplinary way or just a market-based ludic tool used by schools in the 
educational robotics competitions existing in the region? It will be attempted to 
answer these questions through a critical analysis and observation of the process 
and results of the extension activity that organized by the doctoral student of the 
Federal University of Rio Grande do Norte Denilton Santos under the 
coordination of Professors Luciane Terra dos Santos Garcia and Luiz Marcos 
Garcia with the professors of the municipality of Natal/RN. 
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Keywords: Education, educational robotics, innovation 
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TÍTULO: Fator de amortecimento de spin em sistemas flexiveis estruturados 

artificialmente. 

Resumo 

Com o passar dos anos, a eletrônica tem sua eficiência posta a prova. Graças a 
miniaturização dos sistemas, a dissipação de calor e o consumo de energia que 
são problemas recorrentes no que diz respeito ao desenvolvimento de novos 
dispositivos. Nos últimos dez anos, os estudos na área da spintrônica indicam 
que o descobrimento de efeitos spintrônicos têm consequências promissoras no 
que diz respeito a melhorias no consumo de energia, e também no calor 
dissipado de um sistema. 
Este trabalho contará com uma abordagem aos métodos de caracterização 
magnética quase estática e dinâmica a fim de obter informações mais intrínsecas 
da matéria com ênfase no fator de amortecimento de spin e principalmente da 
anisotropia de amostras depositadas nos substratos de vidro e Kapton, pelo 
processo conhecido como sputtering. 

  

 
 
Palavras-chave: spintrônica, fator de amortecimento de spin, anisotropia uniaxial 

TITLE: Spin damping factor in flexible systems is artificially structured. 

Abstract 

 

Over the years, electronics have been tested for efficiency. Thanks to systems 
miniaturization, heat dissipation and power consumption, which are recurring 
problems when developing new devices. Over the past ten years, studies in the 
field of spintronics indicate that the discovery of spintronic effects has promising 
consequences for improvements in energy consumption as well as the dissipated 
heat of a system. This work will have an approach to the quasi static and dynamic 
magnetic characterization methods in order to obtain more intrinsic information 
of matter with emphasis on spin damping factor and mainly on anisotropy of 
samples deposited on glass and Kapton substrates, by the process known as 
sputtering 
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Keywords: spintronics, spin damping factor, uniaxial anisotropy 
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TÍTULO: A Reatividade das Piridinas (tipo N-óxido): Um Estudo Teórico-

Computacional 

Resumo 

 

Fazendo o uso de metodologias atuais de química computacional, pretende-se 
investigar o papel mecanístico desempenhado pelos sais de fosfônio nas 
reações de aminação com piridinas (tipo N-óxido). Partindo da apuração do 
mecanismo proposto por Londregan, assim esclarecendo suas limitações para 
desenvolver propostas mecanisticas baseada em novas e adequadas evidências 
de cálculo que possam sugerir explicações para ativação dessas piridinas com 
aditivos. Promovendo uma contribuição teórica para a compressão dessas 
reações e atuando como suporte as pesquisas futuras que envolvam reatividade 
de aminopiridinas, e o comportamento dos sais de fosfônio tanto em reações de 
aminação quanto em suas demais aplicações usuais. 

 
 
Palavras-chave: N-óxido de piridina.Mecanismo de Londregan.Sais de 

fosfônio.DFT 

TITLE: Reactivity of N-oxide Pyridines: A Theoretical and Computational Study 

Abstract 

 

Using current methodologies of computational chemistry, we this study intends 
to investigate the mechanistic role made by phosphonium salts in the amination 
reactions with pyridines (N-oxide type). Based on the investigation of the 
mechanism proposed by Londregan, thus clarifying its limitations to develop 
mechanistic proposals based on new and adequate calculation evidence that 
may suggest explanations for activation of these pyridines with additives. 
Promoting a theoretical contribution to the compression of these reactions and 
supporting future research involving aminopyridine reactivity, and the behavior of 
phosphonium salts in both amination reactions and their usual applications. 

 
 
Keywords: Pyridine N-Oxide.Londregan mechanism.Phosphonium salts.DFT 
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TÍTULO: AULAS DE REFORÇO PARA AS TURMAS DO PRIMEIRO ANO DE 

FÍSICA DO ENSINO MEDIO 

Resumo 

Considerando a falta de costume da rotina cansativa dos jovens do primeiro ano 
do ensino médio e consequentemente suas notas baixas principalmente em 
matérias das áreas exatas. Resolveu assim que iria aplicar aulas de reforços 
para os alunos, tentando assim melhorar as suas capacidades e arrumando sua 
base para que eles possam passar nas matérias e posteriormente se for de 
escolha do aluno cursar uma faculdade. Primeiro houve a divulgação por parte 
da professora que haveriam aulas de reforço e que haveria um bolsista que 
estaria disposto a tirar suas duvidas e dar aulas aos alunos fazendo assim com 
que eles melhorassem na matéria física. O projeto de inicio visava implantar o 
reforço para as disciplinas de Física no ensino médio, para os alunos do primeiro 
ano da Escola Agrícola de Jundiaí, mas que acabou se estendendo para as 
turmas de terceiro ano pelo fato de não estarem se saindo tão bem. Graças a 
isso o monitor foi em busca dos alunos e ficou disponível para tirar duvidas e em 
algumas ocasiões deu até aulas, principalmente nas semanas onde ocorreria a 
prova (onde havia a maior demanda de alunos a sua procura). 

 
Palavras-chave: ensino médio, aula de reforço, tirar dúvidas, disposto, monitor. 

TITLE: Reinforcement of the learning of the physics discipline of the 1st year of 

high school. 

Abstract 

 

Considering the lack of custom of the tiresome routine of young people of the first 
year of the high school and consequently their low yields mainly in matters of the 
exact areas. Decided that would apply, tutoring class to students, thus trying to 
improve their abilities and setting their basis for them to pass the courses and 
later if it is the student’s choice to attend a college. First there was the disclosure 
by the teacher that there would be, tutoring class and that there would be a 
scholarship student who would be willing to take his doubts and give lessons to 
the students thus making them improve in physical matter. The initial project 
aimed to implement the tutoring for the Physics disciplines in high school, for the 
students of the first year of the Agricultural School of Jundiaí, But it ended up 
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extending to third-year classes because they weren’t so well. Thanks to this the 
monitor was in search of the students and was available to take doubts and on 
some occasions gave even classes, especially in the weeks where the test would 
take place (where there was the highest demand from students to seek it. 

 
 
Keywords: high school, tutoring class, take doubts, willing, monitor. 
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TÍTULO: Projeto de controlador aplicado à Mancal Magnético Ativo 

Resumo 

O Mancal Magnético Ativo (AMB) é um dispositivo que tem a mesma função de 
um mancal mecânico, no entanto, nele o problema do atrito entre a parte fixa e 
o mancal é solucionado, uma vez que não há contato físico entre os 
componentes. O mancal magnético sustenta o rotor através de forças 
magnéticas, mantendo-o centralizado através de controladores, que definem 
quanta força magnética é aplicada ao eixo do rotor. Os controladores são 
elementos essenciais para o funcionamento do AMB, neles serão calculadas as 
correntes responsáveis por gerar as forças eletromagnéticas nas bobinas, que 
fazem o rotor se manter estável e centralizado. Nesse trabalho, é proposto o 
estudo e implementação de um controlador digital PID para a planta de um 
mancal eletromagnético previamente determinada. Após equacionar e definir os 
parâmetros proporcional, integrativo e derivativo, o controlador foi simulado em 
softwares matemáticos e posteriormente no supervisório desenvolvido em 
paralelo a este trabalho de pesquisa, gerando resultados satisfatórios. 

 
Palavras-chave: Mancal magnético, levitação, máquinas elétricas. 

TITLE: Controller design applied to Active Magnetic Bearing 

Abstract 

The Active Magnetic Bearing (AMB) is a device that has the same function for a 
mechanical bearing, however, the problem of friction between the stator and the 
bearing is solved because there is no physical contact between the components. 
The magnetic bearing supports the rotor through magnetic forces, keeping it 
centered through controllers which define how much magnetic force is applied to 
the rotor shaft. The controllers are essential elements for the operation of the 
AMB, they will be responsible for the tuning of the currents responsible for 
generating the electromagnetic forces in the coils, which make the rotor remain 
stable and centralized. In this work, it is proposed the study and implementation 
of a digital PID controller for a predetermined plan of electromagnetic bearing. 
After equating and defining the proportional, integrative and derivative 
parameters, the controller was simulated in mathematical software and later in 
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the supervisory developed in parallel to this research work, generating 
satisfactory results. 

 
Keywords: Magnetic bearing, levitation, electric machines. 
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TÍTULO: PASTAS DE CIMENTO CONTENDO RESINA DE POLIURETANO 

(P.U) PARA APLICAÇÃO EM POÇOS COM RISCOS DE MIGRAÇÃO DE GÁS 

Resumo 

Avaliar a aplicabilidade de aditivos químicos em pastas de cimento para poços 
com risco de migração de gás. Este trabalho foca no estudo de aditivos químicos 
juntamente com a resina poliuretano (P.U) para a analise de suas propriedades 
quando em sistema de pasta de cimento para se aplicada na operação em poços 
de petróleo com o risco de migração de gás e, dessa maneira, ser avaliada sua 
possível aplicabilidade neste cenário e situação que pode por vezes ocorrer em 
uma operação de perfuração de poço, cimentação ou ate mesmo se estender 
para outras fases em longo prazo da vida útil do poço perfurado, sendo que, foi 
desenvolvido este estudo para avaliar a aplicabilidade da resina ainda em curto 
prazo de tempo logo após o final da fase de circulação da pasta de cimento no 
interior do poço ate à sua pega. 
 
Palavras-chave: migração de gás,risco,curto prazo, aditivos, resina, p.u 

TITLE: Evaluate the applicability of chemical additives in cement pastes for wells 

with risk of gas migration. 

Abstract 

This paper focuses on the study of chemical additives together with polyurethane 
resin (PU) for the analysis of their properties when in a cement paste system to 
be applied in the operation of oil wells with the risk of gas migration and, thus, Its 
possible applicability in this scenario and situation that may sometimes occur in 
a well drilling operation, cementing or even extending to other long term phases 
of the well drilling life can be evaluated. the applicability of the resin in a short 
period of time soon after the end of the cement paste circulation phase inside the 
well until its handling. 
 
Keywords: \gas migration, risk, short term, additives, resin, p.u 
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TÍTULO: Utilização de Energia Solar na Geração de Vapor para Injeção em 

Reservatórios de Óleos Pesados do Nordeste Brasileiro 

Resumo 

Este trabalho apresenta um estudo sobre o uso de energia solar heliotérmica na 
indústria petrolífera, mais especificamente no pré-aquecimento da água para 
geração de vapor e posterior injeção nos poços. A injeção de vapor é um método 
de recuperação terciária de petróleo, que tem o intuito de manter a produção 
economicamente viável após o reservatório começar a ser depletado, perdendo 
sua força de produzir o petróleo apenas com a pressão que contém. A injeção 
de vapor diminui a viscosidade do petróleo, aumentando sua mobilidade e 
facilidade de escoamento. O principal objetivo deste trabalho é verificar a 
viabilidade da troca parcial do uso de combustíveis fósseis no aquecimento da 
água, para isso, foram feitas seis simulações diferentes, onde a energia solar 
pré-aquece a água até diferentes temperaturas, com o aumento gradativo de 
10°C. A análise dos resultados foi feita com a análise do valor presente líquido 
de cada sistema, levando em consideração o custo inicial da implantação do 
sistema solar e a economia que é gerada anualmente pelo gasto menor de 
combustíveis. Foi possível concluir que quanto mais o sistema solar pré-aquece 
a água, maior será o retorno financeiro e também ambiental, com todos os 
sistemas apresentando um VPL positivo em menos de cinco anos de uso. 
 
Palavras-chave: Energia solar; Injeção de vapor; VPL; Petróleo 

TITLE: Use of Solar Energy on Steam Generation to Inject in Heavy Oil 

Reservoirs on Brazil Northeast 

Abstract 

This paper presents a study about the use of solar heliothermic energy in the oil 
industry, more specifically on the pre heating of water to steam generation and 
posterior injection on oil wells. Steam injection is an EOR method, with goal of 
keeping the oil production in an economic viable rate when the well starts to lose 
its pressure, not being surgent anymore. The steam reduces the oil viscosity, 
increasing its mobility and easiness of flowing. The main objective of this work is 
to verify the viability of the partial change of using fuels to pre-heat the water, to 
this, six different simulations were made, in each of them the solar energy was 
responsible to heat the water, with an increase of 10°C per simulation. The results 
analysis was made through net present value evaluation, considering the initial 
cost of installation of the solar system and the annual income with lower using of 
fuels. It was concluded that all systems are technically and economically viable, 
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the cases that solar energy pre heats more the water, better will be the results. 
All the systems had a positive NPV after less than 5 years. 
 
Keywords: Solar energy; Enhanced oil recovery; NPV; Oil 
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TÍTULO: Extração otimizada de axiomas de interação que completam a fibrilação 

de fragmentos significativos da lógica clássica 

Resumo 

A lógica clássica pode ser definida como a lógica induzida pelo clone completo 
sobre {0,1}. A menos de um isomorfismo, qualquer outra lógica 2-valorada pode 
então ser vista como uma sublógica / fragmento da lógica clássica. Ainda há 
muito pouco conhecimento sobre a combinação mínima de tais fragmentos, que 
em princípio pode ser obtida simplesmente unindo-se os cálculos de Hilbert 
correspondentes. Emil Post estudou o reticulado de todos os clones 2-valorados, 
ordenados sob inclusão. Este reticulado - infinitamente contável, mas constituído 
de membros gerados finitamente - constituiu desde então uma fonte inestimável 
de informações e insights sobre as relações entre as sub-lógicas da lógica 
clássica. Wolfgang Rautenberg explorou a classificação de Post para demonstrar 
que toda lógica 2-valorada é fortemente axiomatizável; vale a pena notar que 
esta demonstração induz um procedimento para produzir um cálculo de Hilbert 
para qualquer fragmento da lógica clássica. Este trabalho implementou um 
sistema Web que é capaz de receber como entrada um conjunto de operações 
2-valoradas e retornar ao usuário o cálculo de Hilbert associado. A 
implementação do procedimento para produzir o cálculo de Hilbert associado à 
entrada informada foi feito utilizando a linguagem de programação Haskell e 
distribuído como uma API RESTful. Além disso, foi feito um Website, a ser usado 
livremente pela comunidade, que recebe as entradas do usuário, consome a API, 
e informa o resultado do procedimento citado. 
 
Palavras-chave: Reticulado de Post, Fragmentos da lógica clássica, Cálculo de 

Hilbert 

TITLE: Optimized extraction of interaction axioms that complete the fibrillation of 

significant fragments of classical logic. 

Abstract 

The classical logic can be defined as the logic induced by the complete clone 
over {0,1}. Up to isomorphism, any other \mbox{2-valued logic} may then be seen 
as a sublogic / fragment of classical logic. There is still very little common 
knowledge about the minimal combination of such fragments, which in principle 
may be obtained by simply merging the corresponding Hilbert calculi.  
Emil Post studied the lattice of all the 2-valued clones, ordered under inclusion. 
This lattice ---countably infinite yet constituted of finitely generated members--- 
has constituted ever since an invaluable source of information and insights about 
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the relationships among the sublogics of classical logic. Wolfgang Rautenberg 
explored Post's classification in proving that every 2-valued logic is strongly 
finitely axiomatizable; it is worth noting that this proof carries along an effective 
procedure for producing a Hilbert calculus to any fragment of classical logic. This 
work implemented a Web system that is able to receive as input a set of 2-valued 
operations and return to the user the Hilbert Calculus associated. The 
implementation of the procedure to produce the Hilbert Calculus associated with 
the reported input was made using the Haskell programming language and 
distributed as a RESTful API. In addition, a Website was made, to be used freely 
by the community, which receive the user inputs, consume the API, and inform 
the result of the cited procedure, 
 
Keywords: Post's lattice, Fragments of classical logic, Hilbert Calculus 
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TÍTULO: Novos métodos para o rastreamento do câncer de mama 

Resumo 

 

O câncer de mama é o tipo de câncer mais incidente entre as mulheres do Brasil, 
e também, do mundo. Segundo estudos, sua mortalidade pode ser reduzida com 
programas de rastreamento. Neste trabalho, fazemos uso da bioespectroscopia, 
através da utilização do ATR-FTIR e Fluorescência Molecular, e técnicas 
multivariadas de classificação como ferramentas para a criação de um novo 
programa de rastreamento do câncer de mama utilizando apenas o plasma 
sanguíneo. A metodologia é baseada unicamente na sua impressão digital, 
fornecidas através de espectros vibracionais e de emissão, respectivamente, 
que refletem a constituição bioquímica celular (ácidos nucléicos, carboidratos, 
lipídios e proteínas). Pôde-se alcançar resultados superiores em termos de 
sensibilidade (94,3%) e especificidade (91,4%) quanto ao método tradicional, 
mamografia, (88% e 93%, respectivamente), tendo como melhor modelo: SPA-
SVM (ATR-FTIR). Enquanto que, para o Fluorescência Molecular, obtivemos: 
100% de sensibilidade e 85,7% de especificidade,, apresentando nPLS-DA 
como melhor modelo para dados de ordem superior. Portanto, constatamos a 
eficácia de algoritmos multivariados de seleção e classificação na resolução e 
inovação de problemas clínicos. Os benefícios desse trabalho incluem: o melhor 
prognóstico da doença, tratamento mais efetivo, menor morbidade associada e 
menor número de resultados falso-positivos e falso-negativos, bem como um 
menor custo e maior frequência analítica. 

 
 
Palavras-chave: Câncer de mama. Plasma sanguíneo. Técnicas multivariadas. 

TITLE: New methods for the Breast Cancer screening 

Abstract 

 

Breast Cancer is the most common type of cancer among women in Brazil and, 
also, worldwide. Studies indicate that it mortality can be reduced using screening 
programs. In this paper, we make use of biospectroscopy through the utilization 
of ATR-FTIR and Molecular Fluorescence, and multivariate classification 
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techniques as tools to the creation of a new screening program of Breast Cancer, 
using only blood plasma. The methodology is based, exclusively, on its 
fingerprint, provided by vibrational and emission spectra, respectively, that reflect 
the cellular biochemical constitution (nucleics acids, carbohydrates, lipids and 
proteins). We were able to achieve superiors results in terms of sensitivity 
(94,3%) and specificity (91,4%) regarding the traditional method, mammography 
(88% e 93%, respectively), having as best model: SPA-SVM (ATR-FTIR). 
Whereas, using Molecular Fluorescence we got: 100% of sensitivity and 85,7% 
of specificity, presenting nPLDS-DA as the best model for higher order data. 
Therefore, we found the effectiveness of multivariate selection and classification 
algorithms in solving and innovating clinical problems. Benefits of this work 
include: better disease prognosis, more effective treatment, lower associated 
morbidity and fewer false-positive and false-negative results, as well as lower 
cost and higher analytical frequency. 

 
 
Keywords: Breast Cancer. Blood plasma. Multivariate analysis. 
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TÍTULO: ELABORAÇÃO DE ÁBACOS PARA DIMENSIONAMENTO DE 

PILARES DE CONCRETO ARMADO DE RESISTÊNCIA ELEVADA 

SUBMETIDAS À FLEXÃO OBLÍQUA DE ACORDO COM A ABNT NBR 

6118:2014 

Resumo 

 

No dimensionamento dos pilares de concreto armado, é comum ocorrer a Flexão 
Composta Oblíqua, aquela onde atuam na seção reta do elemento estrutural o 
Momento Fletor e a Força Normal. Considerando-se a possibilidade de se 
trabalhar com os concretos do grupo II, observa-se um acréscimo da resistência 
dos pilares a partir do aumento do valor do fck e das deformações máximas 
permitidas no concreto armado. Quando ocorre compressão centrada, a máxima 
deformação permitida tende a aumentar em relação aos concretos do grupo I, 
variando de 2‰ até 2,6‰. Entretanto, no caso da flexão ocorre diminuição no 
valor máximo da deformação, devido a fragilidade dos concretos de resistência 
elevada. Esse antagonismo de aumento da resistência com diminuição da 
deformação máxima provoca alteração das rotinas de cálculo, e impede a 
utilização dos ábacos existentes na literatura técnica. Todavia, não foi 
encontrado na literatura técnica disponível ábacos para dimensionamento de 
pilares submetidos a Flexão Composta Oblíqua a partir dos concretos de 
resistência elevada. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo 
desenvolver ábacos para seções retangulares de concreto de resistência 
elevada submetidas à flexão composta oblíqua. 

 
 
Palavras-chave: Pilares. Ábacos adimensionais. Concretos de Alta Resistência. 

TITLE: ELABORATION OF ABACUS FOR DESIGN OF HIGH-STRENGTH 

REINFORCED CONCRETE COLUMNS SUBMITTED TO OBLIQUE FLEXION 

ACCORDING TO ABNT NBR 6118: 2014 

Abstract 
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In the design of reinforced concrete columns, it is common to occur the Oblique 
Composite Flexion, where the Bending Moment and the Normal Force act in the 
straight section of the structural element. Considering the possibility of working 
with concretes of group II, an increase in the strength of the columns can be 
observed from the increase in the fck value and the maximum deformations 
allowed in reinforced concrete. When centered compression occurs, the 
maximum allowable deformation tends to increase in relation to concretes of 
group I, ranging from 2 ‰ to 2.6 ‰. However, in the case of flexion there is a 
decrease in the maximum value of deformation due to the brittleness of high 
strength concretes. This antagonism of increased resistance with decreased 
maximum deformation causes alteration of the calculation routines, and prevents 
the use of existing abacus in the technical literature. However, it was not found in 
the available technical literature abacus for dimensioning columns submitted to 
Oblique Composite Flexion from high strength concretes. Thus, the present work 
aims to develop abacus for rectangular sections of high strength concrete 
submitted to oblique composite flexion. 

 
 
Keywords: Columns. Dimensionless abacus. High-Strength Concrete. 
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TÍTULO: Conjunto de Cantor 

Resumo 

Neste trabalho apresentamos a construção do Conjunto de Cantor. A construção 
em si não é difícil de entender, recorre fortemente ao conceito do infinito, à ideia 
que um determinado processo possa ser efetuado sempre uma vez a mais, uma 
vez a mais, ... . Já as propriedades desse conjunto não são simples e nem 
mesmo intuitivas: é um conjunto não vazio mas que tem interior vazio. 
 
Palavras-chave: Conjunto de Cantor. Enumerabilidade. Compacidade. 

Densidade. 

TITLE: Cantor Set 

Abstract 

 

In this paper we present the construction of the Cantor Set. The construction itself 
is not difficult to understand, it relies heavily on the concept of infinity, the idea 
that a given process can always be done once more, once more, .... The 
properties of this set, on the other hand, are not simple or even intuitive: it is a 
nonempty set but has an empty interior. 

 
 
Keywords: Cantor Set. Enumerability. Compactness. Density. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de solução IoT no monitoramento de incubadoras 

neonatais 

Resumo 

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é o local onde ficam os pacientes mais 
críticos de uma unidade de saúde por esse motivo esses pacientes devem ser 
monitorados o tempo todo, sobretudo em UTI neonatal, para recém-nascidos até 
28 dias. Devido a essa fragilidade dos pacientes também é necessário o 
monitoramento do ambiente em que esses pacientes ficam se recuperando. 
Neste trabalho foi desenvolvido um protótipo funcional capaz de adquirir dados 
do meio ambiente e enviar para um sistema web também desenvolvido na 
UFRN. Esses dados ficam armazenados para consultas posteriores e o seu valor 
atual fica disponível para visualização em tempo real. O sistema apresentado 
possui alarmes luminosos que são acionados de acordo com regras definidas 
pelos usuários de acordo com os valores das variáveis monitoradas. 
 
Palavras-chave: UTIN. Terapia intensiva. Neonatal. 

TITLE: Development of IoT solution for monitoring neonatal incubators 

Abstract 

The Intensive Care Unit (ICU) is where the most critical patients in a health unit 
are, so these patients should be monitored at all times, especially in the neonatal 
ICU, for infants up to 28 days. Due to this fragility of patients, it is also necessary 
to monitor the environment in which these patients are recovering. In this work, a 
functional prototype was developed capable of acquiring environmental data and 
sending it to a web system also developed at UFRN. This data is stored for later 
reference and its current value is available for real-time viewing. The presented 
system has light alarms that are triggered according to rules defined by the users 
according to the values of the monitored variables. 
 
Keywords: ICU. Intensive care unit. Neonatal incubator. 
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TÍTULO: MODELAGEM MOLECULAR, PARÂMETROS DE REATIVIDADE E 

ESTUDOS ESPECTROQUÍMICOS DA ORTOFENANTROLINA E A e-

CAPROLACTAMA 

Resumo 

Foram realizadas as modelagens moleculares e calculados os parâmetros de 
reatividade da o-fenantrolina e da e-caprolactama com o propósito de avaliar a 
possibilidade de interação na formação de compostos moleculares complexos. 
Os principais átomos doadores de elétrons estão centrados principalmente nos 
átomos de oxigênio e nitrogênio estericamente mais favoráveis destas espécies 
e que possuem densidades eletrônicas favoráveis. Foram registrados espectros 
na região do infravermelho para caracterizar as transições vibracionais de 
maiores relevâncias na identificação dos grupos funcionais presentes nestas 
espécies, com o propósito de reconhecer quando presentes em outros sistemas 
moleculares. Os grupos predominantes investigados que apresentam transições 
vibracionais sensíveis as interações químicas estão compreendidas entre as 
ligações C=N, C-N, C=O observados neste trabalho. Espectros moleculares de 
absorção na região do uv-visível foram registrados objetivando avaliar as 
propriedades espectroquímicas destes ligantes individuais, para posteriormente 
verificar suas influências em sistemas moleculares complexos. Os parâmetros 
avaliados compreendem a absortividade molar e, coeficiente de absorção 
integrado e a força do oscilador. Foi observado que o parâmetro e indica 
transições moleculares na região de 190 – 300 nm e no infravermelho próximo, 
e a força do oscilador é típica de moléculas usadas como corantes e 
sensibilizadores para sistemas ópticos de emissão de luz. 
 
Palavras-chave: o-fenantrolina, e-caprolactama, propriedades 

espectroquímicas. 

TITLE: MOLECULAR MODELING, REACTIVITY PARAMETERS AND 

SPECTROCHEMIC STUDIES OF ε-CAPROLACTAME AND 

ORTOPHENANTROLINE 

Abstract 

the molecular modeling was performed and the reactivity parameters of o-
phenanthroline and e-caprolactame were calculated in order to evaluate the 
possibility of interaction in the formation of complex molecular compounds. It has 
been observed that the major electron donor atoms are centered mainly on the 
more sterically favorable oxygen and nitrogen atoms of these species and have 
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favorable electron densities. Infrared spectra were also recorded to characterize 
the most relevant vibrational transitions in the identification of the functional 
groups present in these species, with the purpose of recognizing when present 
in other molecular systems. The predominant groups investigated that present 
vibration transitions sensitive to chemical interactions are comprised between the 
bonds C=N, C-N, C=O observed in this work. Molecular absorption spectra in the 
uv-visible region were recorded aiming to evaluate the spectrochemical 
properties of these individual ligands, to further verify their influence on complex 
molecular systems. The evaluated parameters include molar absorptivity e, 
integrated absorption coefficient and oscillator strength. It has been observed that 
the parameter e indicates molecular transitions in the region of 190 - 300 nm and 
near infrared, and the oscillator strength is typical of molecules used as dyes and 
sensitizers for light-emitting optics 
 
Keywords: o-phenanthroline, e-caprolactam, spectrochemical properties. 
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TÍTULO: Estudo da influência do filler de calcário bege na resistência à 

compressão de concreto de alta resistência 

Resumo 

 

    É visível que o concreto tem uma ampla utilização na área da construção civil. 
Sendo isso, oriundo da boa resistência mecânica, durabilidade, baixo custo e a 
possibilidade de possui uma vasta variedade de formas. Assim, além dos fatores 
citados acima. Tem-se que, em virtude dos fatores ecológicos, econômicos e 
técnicos, busca-se aumentar o consumo de adições minerais no concreto, sendo 
a principal fonte, as adições obtidas de resíduos industriais como a sílica ativa, 
cinza volante e a cinza de casca de arroz (MEHTA, 1984). 

 

   No concreto há algumas adições que atuam como material inerte, objetivando 
preenchimento de vazios entre a pasta, o cimento e os agregados por meio da 
dispersão. Assim, o referente estudo investiga o efeito do uso do Filler de calcário 
bege, produzido no RN, na produção de concreto de alta resistência. 

 

   As etapas utilizadas na pesquisa foram: mistura dos materiais, moldagem, 
adensamento e cura. Porém, na preparação dos corpos de provas, utilizou-se 
misturas: sem adição de filler Dolomítico, com adição de 10% e 20% do filler na 
mistura do concreto, e com a substituição de 10% e 20% do cimento por esse. E 
com relação aos ensaios realizados, tem-se que a areia e a brita 0 utilizadas, 
foram caracterizadas através dos ensaios de massa específica real, massa 
específica aparente, e granulometria. Ademais, os corpos de prova por através 
dos ensaios de resistência à compressão simples e absorção. 

 
 
Palavras-chave: Concreto; Filler de calcário bege; alta resistência. 

TITLE: Study of the influence of beige limestone filler on the compressive strength 

of high strength concrete. 

Abstract 
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  It is apparent that the concrete has a wide use in the area of construction. 
Therefore, it comes from good mechanical strength, durability, low cost and the 
possibility of having a wide variety of shapes. Thus, in addition to the factors cited 
above. Due to the ecological, economic and technical factors, it is sought to 
increase the consumption of mineral additions in concrete, the main source being 
additions obtained from industrial waste such as active silica, fly ash and bark 
ash. of rice (MEHTA, 1984). 

 

  In concrete there are some additions that act as inert material, aiming to fill voids 
between the paste, cement and aggregates by dispersion. Thus, this study 
investigates the effect of the use of beige limestone filler, produced in RN, on the 
production of high strength concrete. 

 

  The steps used in the research were: material mixing, molding, thickening and 
curing. However, in the preparation of the specimens, mixtures were used: no 
Dolomitic filler was added, 10% and 20% of the filler was added to the concrete 
mix, and 10% and 20% of the cement was replaced by it. In relation to the tests 
performed, we have that the sand and gravel 0 used were characterized by the 
tests of real specific mass, apparent specific mass, and particle size. In addition, 
the specimens through simple compressive strength and absorption tests. 

 
 
Keywords: Concrete; Beige limestone filler ; High compressive. 
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TÍTULO: Métodos topológicos em gravitação quântica 

Resumo 

A conjectura de Ryu e Takayanagi pode ser é construída no contexto da 
dualidade gauge/gravidade. Nesse contexto, revisitamos alguns resultados 
importantes que conectam gravidade no espaço Anti de-Sitter com a teoria de 
Chern-Simons, que apresenta uma ação topológica. Além disso, exploramos 
alguns aspectos da teoria conforme de campos e da entropia de emaranhamento 
como uma tentativa de mostrar a validade da conjectura citada. 
 
Palavras-chave: Topologia; Gravidade Quântica; Entropia de Emaranhamento. 

TITLE: Topological Methods in Quantum Gravity 

Abstract 

The Ryu-Takaynagi conjecture is constructed in the context of gauge gravity 
duality. In this picture we revisit some important results that connect gravity in 
Anti de-Sitter space with the Chern-Simon theory, which presents a topological 
action. Moreover, we explore some aspects of the conformal field theory and 
entanglement entropy as an attempt to demonstrate the validity of the cited 
conjecture. 
 
Keywords: Topology; Quantum Gravity; Entanglement Entropy. 
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TÍTULO: Avaliação do efeito da estrutura e cimentação nos parâmetros de 

resistência de sedimentos da Formação Barreiras 

Resumo 

 

O comportamento resistivo do solo ao cisalhamento é advindo da coesão e do 
ângulo de atrito interno do solo. A coesão é uma parcela resistiva presente em 
sedimentos da Formação Barreiras, devido a sua estrutura e a ligação entre as 
superfícies de suas partículas por agentes cimentantes naturais. Esta pesquisa 
teve como objetivo estudar a influencia da coesão no comportamento resistivo 
do solo da Formação Barreiras. O estudo foi realizado por meio de uma análise 
comparativa das envoltórias de resistência de amostras indeformadas e 
deformadas. As envoltórias foram obtidas por meio de ensaios de cisalhamento 
direto realizados no Laboratório de Mecânica dos Solos da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN) em amostras saturadas submetidas a diferentes 
níveis de tensão normal. 

 
 
Palavras-chave: coesão, Formação Barreiras, resistência ao cisalhamento, 

cisalhamento 

TITLE: Evaluation of the effect of structure and cementation on sediment 

resistance parameters of Barreiras Formation 

Abstract 

The shear resistive behavior of the soil is due to the cohesion and the internal 
friction angle of the soil. Cohesion is a resistive portion present in Barreiras 
Formation sediments, due to its structure and the bond between the surfaces of 
its particles by natural cementing agents. This research aimed to study the 
influence of cohesion on soil resistance behavior of Barreiras Formation. The 
study was carried out through a comparative analysis of the resistance envelopes 
of undeformed and deformed samples. The envelopes were obtained by direct 
shear tests performed at the Soil Mechanics Laboratory of the Federal University 
of Rio Grande do Norte (UFRN) in saturated samples submitted to different levels 
of normal stress. 
 
Keywords: cohesion, Barrier Formation, shear strength, direct shear 
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TÍTULO: Análise de Antenas e Arranjos Reconfiguráveis com Estruturas Não 

Uniformes para Sistemas de Comunicação sem Fio 

Resumo 

Este trabalho propõe a análise de um arranjo reconfigurável de elementos do 
tipo patch de microfita desiguais e ressonantes em frequências diferentes. O 
estudo partiu da idealização de uma estrutura de arranjo não uniforme de quatro 
elementos projetados para operar em duas frequências distintas, evoluiu para a 
análise individual de cada elemento, e em seguida, para a análise da melhor 
configuração possível para a estrutura. Foi utilizada uma metodologia de 
otimização e melhoria de cada elemento através de simulações com uso do 
Ansoft Designer. Utilizou-se o casamento através de inset-feed, técnica que 
apresenta bons resultados e proporciona estruturas compactas. A estrutura 
considera o uso de um diodo pin, que quando polarizado, conecta os elementos 
do arranjo. Quando não polarizado, o componente desconecta os elementos. 
Assim, o arranjo poderá operar com dois ou quatro elementos. Por fim, realizou-
se a construção do circuito adicionando uma fenda de 1 mm de largura no local 
escolhido para inserção do diodo, fazendo assim um circuito aberto por natureza. 
Para simular a operação em curto, uma fita condutora estreita removível foi 
inserida no local. Foram fabricados protótipos, para fins de comparação, e os 
resultados obtidos nas simulações e medições apresentaram uma boa 
concordância. 
 

  

 
Palavras-chave: patch, antena, arranjo, microfita, reconfiguração 

TITLE: Reconfigurable Flexible FSS Analysis with Non-Uniform Structures for 

Wireless Communication Systems 

Abstract 

This work proposes the analysis of a reconfigurable arrangement of unequal and 
resonant patch microphones at different frequencies. The study started from the 
idealization of a four-element non-uniform arrangement structure designed to 
operate at two different frequencies, evolved to the individual analysis of each 
element, and then to the analysis of the best possible configuration for the 
structure. A methodology of optimization and improvement of each element was 
used through simulations using Ansoft Designer. Inset feed matching was used, 
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a technique that yields good results and provides compact structures. The 
structure considers the use of a pin diode, which when polarized, connects the 
array elements. When not polarized, the component disconnects the elements. 
Thus, the arrangement may operate with two or four elements. Finally, the circuit 
was constructed by adding a 1 mm wide slot in the chosen diode insertion site, 
thus making an open circuit by nature. To simulate shorted operation, a 
removable narrow conductive tape was inserted in place. Prototypes were made 
for comparison purposes, and the results obtained in the simulations and 
measurements showed good agreement. 
 

  

 
Keywords: patch, antenna, arrangement, microstrip, reconfiguration 
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TÍTULO: Metodologias Ativas para Engenharia de Produção: desenvolvimento 

de novas ferramentas (ano 3) 

Resumo 

Este trabalho tem por objetivo o levantamento bibliográfico da aplicação das 
seguintes metodologias ativas: PBL (problem based learning), PjBL (problem 
based learning), TBL (team-based learning) e Flipped Classroom (sala de aula 
invertida) nos cursos de engenharia tendo como base de pesquisa os anais do 
congresso brasileiro de educação em engenharia. Assim como a análise da 
aplicação de metodologias ativas na disciplina de gestão de sistemas de 
produção II no curso de engenharia de produção da UFRN. O estudo é resultante 
de uma revisão bibliográfica, resultou no mapeamento e análise de 28 artigos no 
período de 2014 a 2017 dos quais 60,71% deles desenvolvia aplicações do PBL, 
25% PjBL, tendo a sala de aula invertida e TBL os valores de 10,71% e 3,57% 
respectivamente. A partir disto, a aplicação de questionários antes e depois da 
vivência de turma de engenharia de produção com metodologias ativas 
demonstrou um aumento de 36,4% no aprendizado dos alunos na fixação de 
conteúdos de técnicas lean. Em suma, conclui-se que o PBL se encontra como 
a metodologia mais utilizada nas engenharias com o intuito de desenvolver nos 
profissionais da área características fundamentais exigidas pelo mercado. Assim 
como essa, as demais metodologias analisadas também se apresentam como 
importantes armas para este fim. 
 
Palavras-chave: metodologias ativas; educação em engenharia; aprendizado 

TITLE: ANALYSIS OF STUDENTS' LEARNING FROM A 

PRODUCTIONENGINEERING COURSE WITH ACTIVE METHODOLOGIES 

Abstract 

This paper aims at a bibliographical survey of the application of the following 
active methodologies: PBL (problem based learning), PBL (problem based 
learning), TBL (team-based learning) and Flipped Classroom in engineering 
courses having as a research base the annals of the Brazilian congress of 
engineering education. As well as the analysis of the application of active 
methodologies in the discipline of management of production systems II in the 
UFRN production engineering course. The study results from a bibliographical 
review, resulted in the mapping and analysis of 28 articles in the period from 2014 
to 2017 of which 60.71% of them developed PBL applications, 25% PjBL, with 
the classroom inverted and TBL the values of 10.71% and 3.57% respectively. 
From this, the application of questionnaires before and after the experience of the 
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production engineering class with active methodologies demonstrated a 36.4% 
increase in student learning in the setting of contents of lean techniques. In short, 
it is concluded that the PBL is the most used methodology in engineering with the 
intention of developing in the professionals of the area fundamental 
characteristics required by the market. Like this, the other methodologies 
analyzed also present themselves as important weapons for this purpose. 
 
Keywords: active methodologies; engineering education; learning 
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TÍTULO: Projeto e Implementação da Plataforma de Realidade Virtual para 

auxilio a projeto de embarcação tipo jangada. 

Resumo 

 

Este trabalho tem como objetivo principal ajudar as jangadas a serem estáveis e 
seguras, fazendo uma placa de circuito impresso (PCI) baseada na plataforma 
Arduino - com sensores como MPU6050 e NEO-6M GPS – que tem o objetivo 
de enviar dados para uma base de receptores em um computador externo, onde 
esses dados são processados e analisados, e mostra a orientação atual e a 
localização das jangadas. Neste projeto, uma folha fenólica, trocadores de calor 
e métodos fotográficos foram usados para fabricar uma placa de circuito 
impresso, a principal objeto do trabalho. Além disso, um software específico foi 
desenvolvido para processar, analisar e mostrar todos os dados coletados pelos 
sensores no PCI. Este software usa a linguagem C/C ++ com bibliotecas do 
Arduino e o filtro complementar Kalman, é executado no IDE do Arduino e salvo 
no microcontrolador ATMega328p para a comunicação da PCI com um 
computador externo, o módulo XBEE utilizou-se o protocolo ZigBee usando uma 
frequência de 2,4 GH transmitida por um protótipo. 

 
 
Palavras-chave: Jangada, Filtro Complementar, GPS, Acelerômetro, Giroscópio 

TITLE: Design and Implementation of the Virtual Reality Platform to assist the raft 

vessel design. 

Abstract 

This paper has as the main objective to help rafts to be stable and safe by doing 
a printed circuit board (PCB) based on the Arduino platform - with sensors as 
MPU6050 and NEO-6M GPS - which have the goal of sending data to a receptor 
base in an external computer, where this data is processed and analyzed, and 
shows the current rotation and location of the rafts. In this project, a phenolic Heat 
Exchangers and Photographic methods were used to manufacture a printed 
circuit board, the main object of the work. Also, a specific software was developed 
to process, analyze and show all the data collected by the sensors on the PCB. 
This software uses the C/C++ language with Arduino libraries and the Karman 
complementary filter, it is executed at the Arduino IDE and saved at the 
ATMega328p microcontroller and for the communication of the PCB with an 
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external computer, the XBee module with ZigBee and SPI protocol using a 2.4GH 
frequency transmitted by a prototype was used. 

  

 
 
Keywords: Raft, Supplementary Filter, GPS, Accelerometer, Gyroscope 
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TÍTULO: Técnicas de otimização da eficiência das células fotovoltaicas 

Resumo 

A crise energética causa buscas de fontes alternativas de energias renováveis, 
e a energia solar vem cada vez mais sendo utilizada. A geração de energia por 
uma célula fotovoltaica depende principalmente da temperatura de operação e 
da irradiação solar. Este trabalho sugere um sistema autossuficiente onde as 
células fotovoltaicas são arrefecidas por células termoelétricas. E analisar as 
situações onde consegue alcançar um rendimento favorável. Os resultados 
foram obtidos por meio de simulações considerando um conjunto de parâmetros. 
E os resultados indicam que o sistema analisado alcança um rendimento líquido 
positivo. 
 
Palavras-chave: Energia solar, Fotovoltaica, Termoelétrica, Rendimento, 

Controle. 

TITLE: Photovoltaic cell efficiency optimization techniques 

Abstract 

The energy crisis results in the search for alternative sources of sustainable 
energy, and solar energy is increasingly being used. Power generation by a 
photovoltaic cell mainly depends on the operating temperature and solar 
radiation. This work suggests a self-sufficient system in which photovoltaic cells 
are cooled by thermoelectric cells. And the analysis on which situations a 
favorable energy yield can be reached. The results were obtained through 
simulations considering a set of parameters. And the results indicate that the 
system analyzed achieves a positive net yield. 

 
Keywords: Solar energy, Photovoltaics, Thermoelectric, Yield, Control. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1744 

 

CÓDIGO: ET1284 

AUTOR: LIAN GUEDES SILVA 

ORIENTADOR: ANDRE BESSA MOREIRA 

 

 

TÍTULO: Estudo do Processamento de Sinais em Grafos 

Resumo 

As técnicas consagradas para a análise de dados incluem a análise de Fourier 
(série, transformada, discreta, janelada), Laplace e a transformada Z, wavelets, 
PCA, etc. O estudo dessas ferramentas é focado em domínios com topologia 
simples, como os espaços afins. O processamento de sinais em grafos 
generaliza esses domínios para dar conta das relações complexas entre os 
dados. Seu estudo se apresenta como uma ferramenta promissora para a 
análise de dados. Neste trabalho, apresentamos um estudo do formalismo de 
processamento de sinais em grafos visando à aplicação em nossos projetos de 
pesquisa. 
 
Palavras-chave: Grafos, processamento de sinais, análise espectral. 

TITLE: A Study on Graph Signal Processing 

Abstract 

Classical tools in data analysis include Fourier analysis (series, transform, 
discrete and windowed versions), Laplace and Z transform, wavelets, PCA, etc. 
The study of such techniques is focused on domains with a simple topology, such 
as affine spaces. Graph signal processing extends the classical concepts to 
irregular domains which come out from datasets with a network structure. In this 
work, we start the study of this emerging field aiming to use its tools in our 
research problems. 
 
Keywords: Graphs, signal processing, spectral analysis. 
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TÍTULO: Seletor de algoritmos de aprendizado de máquina 

Resumo 

Os biossurfactantes são compostos que possuem baixa toxicidade e alta 
biodegradabilidade, que são muito utilizados para a biorremediação de óleos em 
ecossistemas aquáticos. Entretanto, proceder uma análise química destes 
produtos é um processo custoso dada sua natureza complexa, por exemplo, o 
que limita o número de análises feitas em laboratório para descoberta de novos 
prováveis biossurfactantes. Neste trabalho, foi construído modelos de 
aprendizado de máquina para classificação de biossurfactantes utilizando o 
ISklearn, uma biblioteca de aprendizado de máquina automatizada que permite 
abstrair os processos comuns contidos para obtenção de modelos de 
aprendizado de máquina. Para isso, foi criado um dataset a partir do banco de 
dados de livre acesso da sequência de proteínas e informações funcionais 
UniProt e foi utilizada a técnica de downsampling, devido ao desbalanceamento 
entre as classes estudadas, para criação de novos dataset com mesmo número 
de elementos observados por classe. Dessa forma, esperava-se que a aplicação 
da aprendizado de máquina automatizada e da técnica downsampling para 
criação dos modelos utilizados neste trabalho, resultaria numa melhora do 
desempenho destes. Como resultado deste estudo, foi possível encontrar um 
modelo que apresentava uma média de 0 falsos positivos. Em conclusão, 
estudos futuros devem aplicar o modelo criado para estudos de metagenômica, 
onde será possível encontrar novos biossurfactantes para serem estudos em 
laboratório. 
 
Palavras-chave: Aprendizado de máquina; Inteligência Artificial; 

Biossurfactantes. 

TITLE: Selector of machine learning algorithms 

Abstract 

Biosurfactants are compounds that have low toxicity and high biodegradability, 
which are widely used for bioremediation of oils in aquatic ecosystems. However, 
carrying out a chemical analysis of these products is a costly process given their 
complex nature, for example, which limits the number of laboratory analyzes to 
find new probable biosurfactants. In this work, machine learning models for 
biosurfactant classification were built using ISklearn, an automated machine 
learning library that allows you to abstract the common processes contained in 
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obtaining machine learning models. For this, a dataset was created from the 
UniProt database of protein access and functional information and the 
downsampling technique was used, due to the unbalance between the studied 
classes, to create new datasets with the same number of elements. observed by 
class. Thus, it was expected that the application of automated machine learning 
and downsampling technique to create the models used in this work, would result 
in an improvement of their performance. As a result of this study, it was possible 
to find a model that presented an average of 0 false positives. In conclusion, 
future studies should apply the model created for metagenomic studies, where it 
will be possible to find new biosurfactants to be laboratory studies. 
 
Keywords: Machine learning; Artificial Intelligence; Biosurfactants. 
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TÍTULO: Rompimento de ampola de vidro para solução medicamentosa:uma 

revisão de literatura 

Resumo 

Objetivos: Expor métodos utilizados atualmente para a abertura de ampolas de 
vidro e comparar os estudos exibindo os riscos acometidos pelos rompimentos 
das ampolas. 
 

Métodos: Revisão bibliográfica com estratégia de busca (pubMed, Web of 
Science e Scopus). Análise de dados a partir da filtração de nove anos. 

 

Resultados: Dez artigos foram incluídos, todos eles mostram a deficiência em 
pesquisas mais avançadas no rompimento da ampola. A maioria dos estudos 
reconhece o risco em que o profissional utilizador de ampolas sofre. Os estudos 
diferem em métodos para a abertura da ampola mas todos relatam algum 
problema no modo convencional de secção. 

 
Palavras-chave: Ampola de vidro, quebra da ampola, riscos com ampolas 

TITLE: Glass ampoule rupture for drug solution: a literature review 

Abstract 

Objectives: To present methods currently used for opening glass ampoules and 
to compare studies showing the risks of ampoule ruptures. 
 

Methods: Bibliographic review with search strategy (pubMed, Web of Science 
and Scopus). Data analysis from nine-year filtration. 

 

Results: Ten articles were included, all of them showing the deficiency in more 
advanced research on ampoule rupture. Most studies recognize the risk that the 
professional ampoule user suffers. Studies differ in methods for opening the 
ampoule but all report some problem in conventional sectioning mode. 
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Keywords: Glass ampoule, ampoule break, risks with glass ampoules. 
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TÍTULO: Implementação de algoritmos de aprendizado por demonstração em 

braços robóticos 

Resumo 

Para a execução precisa de qualquer sistema robótico são esperados 
sensoriamento e controle adequados. Entretanto a modelagem cinemática pode 
se tornar uma etapa bastante trabalhosa quando realizada analiticamente. 
Abordagens utilizando redes neurais buscam simplificar este processo mas em 
contrapartida necessitam de quantidade relativamente alta de dados de 
treinamento. O seguinte trabalho explora redes neurais que, de maneira mais 
eficiente, conseguem entregar resultados adequados com menor custo 
computacional. 
 
Palavras-chave: Machine Learning; Robótica; Redes Neurais; 

TITLE: Implementation of reinforcement learning algorithms in robotic arms 

Abstract 

For accurate execution of any robotic system proper sensing and control is 
expected. However, kinematic modeling can become a very laborious step when 
performed analytically. Approaches using neural networks seek to simplify this 
process but in return require relatively high amount of training data. The following 
work explores neural networks that can more efficiently deliver adequate results 
at lower computational costs. 
 
Keywords: Machine Learning; Robotics; Neural Network; 
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TÍTULO: Metodologias Ativas para Engenharia de Produção: mapeamento e 

adaptação das ferramentas (ano 3) 

Resumo 

Este trabalho tem por objetivo o levantamento bibliográfico da aplicação das 
seguintes metodologias ativas: PBL (problem based learning), PjBL (problem 
based learning), TBL (team-based learning) e Flipped Classroom (sala de aula 
invertida) nos cursos de engenharia tendo como base de pesquisa os anais do 
congresso brasileiro de educação em engenharia. Assim como a análise da 
aplicação de metodologias ativas na disciplina de gestão de sistemas de 
produção II no curso de engenharia de produção da UFRN. O estudo é resultante 
de uma revisão bibliográfica, resultou no mapeamento e análise de 28 artigos no 
período de 2014 a 2017 dos quais 60,71% deles desenvolvia aplicações do PBL, 
25% PjBL, tendo a sala de aula invertida e TBL os valores de 10,71% e 3,57% 
respectivamente. A partir disto, a aplicação de questionários antes e depois da 
vivência de turma de engenharia de produção com metodologias ativas 
demonstrou um aumento de 36,4% no aprendizado dos alunos na fixação de 
conteúdos de técnicas lean. Em suma, conclui-se que o PBL se encontra como 
a metodologia mais utilizada nas engenharias com o intuito de desenvolver nos 
profissionais da área características fundamentais exigidas pelo mercado. Assim 
como essa, as demais metodologias analisadas também se apresentam como 
importantes armas para este fim. 
 
Palavras-chave: metodologias ativas; educação em engenharia; aprendizado 

TITLE: ANALYSIS OF STUDENTS' LEARNING FROM A PRODUCTION 

ENGINEERING COURSE WITH ACTIVE METHODOLOGIES 

Abstract 

This paper aims at a bibliographical survey of the application of the following 
active methodologies: PBL (problem based learning), PBL (problem based 
learning), TBL (team-based learning) and Flipped Classroom in engineering 
courses having as a research base the annals of the Brazilian congress of 
engineering education. As well as the analysis of the application of active 
methodologies in the discipline of management of production systems II in the 
UFRN production engineering course. The study results from a bibliographical 
review, resulted in the mapping and analysis of 28 articles in the period from 2014 
to 2017 of which 60.71% of them developed PBL applications, 25% PjBL, with 
the classroom inverted and TBL the values of 10.71% and 3.57% respectively. 
From this, the application of questionnaires before and after the experience of the 
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production engineering class with active methodologies demonstrated a 36.4% 
increase in student learning in the setting of contents of lean techniques. In short, 
it is concluded that the PBL is the most used methodology in engineering with the 
intention of developing in the professionals of the area fundamental 
characteristics required by the market. Like this, the other methodologies 
analyzed also present themselves as important weapons for this purpose. 
 
Keywords: active methodologies; engineering education; learning 
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TÍTULO: Sistema Multi-VANTs para Varredura e Coleta de Dados em Áreas de 

Missões Espaciais 

Resumo 

Este trabalho visa apresentar os processos desenvolvidos na realização do 
projeto de iniciação científica SPACEVANT II - Sistema Multi-VANTs para 
Varredura e Coleta de Dados em Áreas de Missões Espaciais, no que se refere 
aos métodos de comunicação adotados entre nós de uma rede formada por 
Veículos Aéreos Não-Tripulados (VANTs). A finalidade desse método de 
comunicação é estabelecer uma estratégia de envio de dados onde ocorra a 
divisão de pacotes e a garantia de integridade destes no recebimento. Serão 
analisadas ferramentas de software que auxiliam no gerenciamento destes 
pacotes, além do material de hardware que foi utilizado como camada física, 
denominado XBee, que implementa o protocolo ZigBee. 
 
Palavras-chave: VANT. ZigBee. Transmissão de dados. UDP. TCP. 

TITLE: Multi-UAV System for Scanning and Collecting Data in Space Mission 

Areas. 

Abstract 

This paper aims to present the processes developed during the research project 
SPACEVANT II – Multi-UAV system for scanning and data collection in space 
mission areas, regarding adopted communication methods among nodes in a 
network composed by Unmanned Aerial Vehicles (UAVs). The goal of this 
communication method is to establish a strategy for packet splitting and integrity 
assurance upon receival. Software tools developed during this research will be 
analyzed in their purpose to help managing these packets, as well as the 
hardware devices utilized as the physical layer of the network, called XBee, which 
implements the ZigBee protocol. 

 
Keywords: UAV. ZigBee. Data transmission. UDP. TCP. 
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TÍTULO: Análise do Balanço Hídrico no Rio Grande do Norte nas projeções 

climáticas do modelos do AR5/IPCC - Cenário RCP 6.0 

Resumo 

 

Verificar e validar modelos regionais é de suma importância para previsibilidade, 
pois os dados ambientais, sobretudo dados de precipitação e evaporação, em 
que a estacionariedade não pode ser exatamente definida, uma vez que os 
fenômenos tidos como naturais são mais imprevisíveis. Este trabalho se propõe 
analisar dados do Balanço Hídrico no Rio Grande do Norte nas projeções 
climáticas dos modelos do AR5/IPCC do Cenário RCP 6.0. Se utilizou os dados 
do dos modelos do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) para o 
experimento RCP6.0, que estão disponibilizados pelo Data Distribution Centre 
(DDC) do IPCC (http://www.ipcc-data.org/). Além de aplicação de estatísticas 
descritivas e testes iniciais para visualizar a dispersão dos dados, tais como: 
análise da média, desvio padrão, gráficos e tabelas, como também, análise de 
compostos, correlação linear, dentre outros, com auxílio de softwares como 
Excel® e R®. Vale ressaltar a importância de modelagens como está, pois levam 
em consideração variáveis especificas dos recortes espaciais determinados, em 
que várias variáveis aleatórias do ambiente podem interferir direta e 
indiretamente no balanço hídrico regional, sobretudo no semiárido do RN, o qual 
possui geologia, geomorfologia, hidrografia, climatologia e vegetação tão 
específica à região. 

 
 
Palavras-chave: Modelo regional. Cenários. Precipitação 

TITLE: Analysis of the Water Balance in the state of Rio Grande do Norte in the 

climate projections of the AR5/IPCC models - Scenario RCP 6.0 

Abstract 

 

Verifying and validating regional models is of paramount importance for 
predictability, as environmental data, especially precipitation and evaporation 
data, where stationarity cannot be precisely defined, as phenomena regarded as 
natural are more unpredictable. This paper aims to analyze data from the Rio 
Grande do Norte Water Balance in the climate projections of the AR5/IPCC 
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Scenario RCP 6.0 models. Data from the Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) model data was used for the RCP6.0 experiment, which is 
available from the IPCC, in Data Distribution Center (DDC) (http://www.ipcc-
data.org/). In addition to applying descriptive statistics and initial tests to visualize 
data dispersion, such as: mean analysis, standard deviation, graphs and tables, 
as well as compound analysis, linear correlation, among others, with the aid of 
software such as Excel® and R®. It is noteworthy the importance of modeling as 
it is, because they take into account specific variables of the determined spatial 
cutouts, in which several random environmental variables can directly and 
indirectly interfere in the regional water balance, especially in the newborn semi-
arid, which has geology, geomorphology, hydrography, climatology and 
vegetation so specific to the region. 

 
 
Keywords: Regional Model. Scenarios. Precipitation 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1755 

 

CÓDIGO: ET1310 

AUTOR: JENERSON FERREIRA DE LIMA 

ORIENTADOR: ALESSANDRA MENDES PACHECO GUERRA VALE 

 

 

TÍTULO: Desenvolvimento de sistemas para classificação de sementes diversas 

por peneiras 

Resumo 

 

Diante de todos os problemas encontrados nas analises de sementes de milho 
e soja, como exemplo, uma demanda de tempo maior, foi feio um sistema na 
qual tem a função de analisar as mesmas com mais eficiência e em um curto 
tempo, deixando assim o serviço menos cansativo e com mais resultados. Para 
que as sementes possam ser analisadas as mesmas precisam está dispostas 
em um EVA (Espuma Sintética Acetinada) de cor azul, junto com uma moeda 
para que sirva como métrica e um papel contendo qual o lote e repetição que 
está prestes a ser processada pelo software, na qual está presente para 
Computadores. As analises de sementes de milho são compostas por duas 
fotografias distintas, uma na horizontal e outra na vertical, esse processo é feito 
para que possa ser tirada a espessura da sementes, quanto as análises voltas 
para sementes de soja só é necessário uma fotografia na horizontal, tendo como 
resultado o comprimento e a largura das mesmas. O software no final de toda 
analise criar um arquivo em formato CSV (Comma-Separated Values), contendo 
todas as informações das N sementes analisadas. 

 
 
Palavras-chave: Sementes de milho e soja. Software. Análise. 

TITLE: Development of sieve classification systems for various seeds 

Abstract 

 

Faced with all the problems encountered in the analysis of corn and soybean 
seeds, as an example, a higher time demand, it was an ugly system that has the 
function of analyzing them more efficiently and in a short time, thus leaving the 
service. less tiring and with more results. In order for the seeds to be analyzed 
they need to be arranged in a blue colored synthetic foam (EVA), along with a 
coin to serve as a metric and a paper containing which batch and repetition is 
about to be processed by the software, in which it is present for Computers. Corn 
seed analyzes are composed of two different photographs, one horizontal and 
one vertical, this process is done so that the thickness of the seeds can be taken, 
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while the analysis turns to soybean seeds only a horizontal photograph is 
required. resulting in their length and width. The software at the end of every 
analysis creates a file in CSV (Comma-Separated Values) format, containing all 
the information of the N seeds analyzed. 

 
 
Keywords: Corn and soybean seeds. Software. Analyze. 
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TÍTULO: Influência do Dipolo Atlântico Tropical no volume de água do 

reservatório Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves/RN durante o período de 

1985 a 2018 

Resumo 

O déficit hídrico sempre foi uma grande problemática a ser enfrentada, com 
impactos na distribuição de água à população, principalmente em regiões com 
alta variabilidade climática, como o semiárido do Nordeste Brasileiro, onde está 
localizado o reservatório Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves. O presente 
estudo tem como objetivo relacionar o Dipolo do Atlântico Tropical com o volume 
de água do reservatório, localizado no estado do Rio Grande do Norte, durante 
o período de 1985 a 2018. Para tanto, foram utilizados os seguintes dados: 
volumes mensais do reservatório Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves 
oriundos da Agência Nacional de Águas; precipitação pluviométrica mensal da 
estação mais próxima do reservatório, no caso a do município de Assu, 
proveniente da ANA; e índice do Atlântico Tropical Norte e Sul para obter o dipolo 
do Atlântico. Desta maneira, a partir destes dados foi utilizado o método 
estatístico de correlação cruzada entre as variáveis supracitadas. Os resultados 
mostraram que, entre 1985 e 2018, o volume do reservatório variou entre 20 a 
100% da sua capacidade, sendo de 20 a 48% no período seco e entre 55 a 100% 
no período chuvoso. A correlação cruzada entre o volume mensal do reservatório 
Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves e o Dipolo do Atlântico, evidenciou, no 
período chuvoso, uma correlação positiva com lag 2, ou seja, com impacto no 
reservatório apenas dois meses depois. Portanto, espera-se que estes achados 
possam contribuir no aprimoramento de ações. 
 
Palavras-chave: correlação cruzada, variabilidade climática e Oceano Atlântico. 

TITLE: Influência do dipolo Atlântico Tropical sobre o reservatório Engenheiro 

Armando Ribeiro Gonçalves do Rio Grande do Norte (NEB) 

Abstract 

Water deficit has always been a major problem, being faced with water 
distribution in the population, especially in regions with high climate variation, 
such as the semi-arid region of the Brazilian Northeast, where the reservoir 
Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves is located. The present study aims to 
relate the Tropical Atlantic Dipole with the reservoir water volume, located in the 
state of Rio Grande do Norte, from 1985 to 2018. For this, the following data were 
used: monthly volumes of the reservoir Engineer Armando Ribeiro Gonçalves 
from the National Water Agency; monthly rainfall from the nearest station to the 
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reservoir, in no case in the municipality of Assu from ANA; and North and South 
Tropical Atlantic Index to obtain the Atlantic dipole. Thus, from these data was 
used the statistical method of cross correlation between the above variables. The 
results shown, between 1985 and 2018, the reservoir volume varies between 20 
to 100% of its capacity, being 20 to 48% in the dry season and between 55 and 
100% in the rainy season. A cross-correlation between the monthly volume of the 
Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves reservoir and the Atlantic Dipole 
showed, without a rainy period, a positive correlation with the delay 2, that is, with 
impact on the reservoir just two months later. Therefore, it is expected that these 
findings may contribute to the improvement of actions. 
 
Keywords: cross correlation, climate variability and Atlantic Ocean. 
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TÍTULO: Adsorção de Tetraciclina em Membranas Poliméricas de Quitosana e 

Caracterização Físico-química 

Resumo 

 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a capacidade de adsorção da 
tetraciclina, que é um fármaco antibiótico, em membranas de quitosana (CS) 
reticuladas ou puras, através de estudos de adsorção em temperatura 
controlada. Para a preparação das membranas de quitosana puras e reticuladas 
foi desenvolvida uma metodologia experimental para melhorar o rendimento de 
obtenção das membranas. As membranas foram caracterizadas por 
infravermelho, difração de raio X e análise térmica (DSC). Os estudos de 
adsorção permitiram concluir que a membrana CS sem reticulação apresentou 
uma maior capacidade em adsorver o fármaco tetraciclina. A sorção de água, 
avaliada pelo índice de intumescimento em pH 6,8, mostrou que as membranas 
reticuladas com ácido sulfúrico não interferiram na capacidade de sorção de 
água quando comparado com a membrana pura (CS). As análises por 
infravermelho, DSC e DRX mostraram que a tetraciclina foi parcialmente 
adsorvida pela membrana após 74 horas, reduzindo sua concentração na 
solução em até 5 vezes da concentração inicial na membrana pura (CS). 

 
 
Palavras-chave: quitosana, fármaco, análise térmica, infravermelho, UV-Vis. 

TITLE: Tetracycline Adsorption in Chitosan Polymeric Membranes and 

Physicochemical Characterization 

Abstract 

 

The present work aimed to evaluate the adsorption capacity of tetracycline, which 
is an antibiotic drug, in crosslinked or pure chitosan membranes (CS) through 
temperature controlled adsorption studies. For the preparation of pure and 
crosslinked chitosan membranes an experimental methodology was developed 
to improve the membrane yield. The membranes were characterized by infrared, 
X-ray diffraction and thermal analysis (DSC). The adsorption studies showed that 
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the CS membrane without crosslinking had a higher capacity to adsorb the drug 
tetracycline. Water sorption, evaluated by the swelling index at pH 6.8, showed 
that sulfuric acid crosslinked membranes did not interfere with water sorption 
capacity when compared to pure membrane (CS). Infrared, DSC and XRD 
analyzes showed that tetracycline was partially adsorbed to the membrane after 
74 hours, reducing its concentration in the solution by up to 5 times the initial pure 
membrane (CS) concentration. 

 
 
Keywords: chitosan, drug, thermal analysis, infrared, UV-Vis. 
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TÍTULO: Análise, específicação e desenvolvimento de recurso para correção de 

algoritmos em Ambiente Virtual da Aprendizagem 

Resumo 

 

Este trabalho trata-se de um relato sobre o processo de desenvolvimento de uma 
ferramenta digital interativa, desenvolvida com vistas a otimizar a experiência de 
uso dos alunos dos cursos técnicos de computação do IMD, de forma a 
potencializar que os alunos desenvolvam as habilidades esperadas. Em um 
primeiro momento foi realizada uma pesquisa sobre as principais plataformas 
que têm caráter EaD e que ofertam cursos ou conteúdo voltados à programação. 
Por fim, com base em ferramentas como Codecademy, URI Judge, W3Schools 
foi adaptado o material didático da disciplina de Lógica de Programação. A partir 
da pesquisa realizada, atualmente, os alunos dos cursos técnicos do IMD 
possuem acesso a um ambiente interativo integrado ao material didático, no qual 
é possível criar e visualizar a execução dos algoritmos submetidos sem a 
necessidade de outros softwares. 

 
 
Palavras-chave: AVA, Ensino de Lógica de Programação 

TITLE: Analysis, specification and feature development for algorithm correction 

in Virtual Learning Environment 

Abstract 

 

This paper is a report about the process of developing an interactive digital tool, 
designed to optimize the students' experience of use of IMD's technical computer 
courses, so that students can develop the expected skills. Initially, a survey was 
conducted on the main platforms that have an EaD character and offer courses 
or content focused on programming. Finally, based on tools such as 
Codecademy, URI Judge, W3Schools, the syllabus of the Programming Logic 
discipline was adapted. From the research conducted, currently students of IMD 
technical courses have access to an interactive environment integrated with the 
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didactic material, in which it is possible to create and visualize the execution of 
the submitted algorithms without the need for other software. 

 
 
Keywords: VLE, programming logic teaching 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1763 

 

CÓDIGO: ET1325 

AUTOR: RAISSA FRANCICLEIDE SOUSA DA SILVA 

ORIENTADOR: DAVID MENDES 

 

 

TÍTULO: RESPOSTA DA CIRCULAÇÃO OCEÂNICA AO POSSÍVEL 

INCREMENTO DO FLUXO DE ÁGUA DOCE NO ATLÂNTICO NORTE 

Resumo 

O projeto consiste em simular e avaliar a resposta da circulação oceânica 
termohalina global nos padrões oceânicos e atmosféricos com ênfase na 
circulação oceânica Equatorial, ao possível incremento do fluxo de água doce 
através da adição de 1 Sv de água doce no Oceano Atlântico Norte (entre 50°N 
e 70°N) no atlântico norte. A investigação focará nas mudanças das 
temperaturas do ar e do mar, precipitação, salinidade, gelo marinho e circulação 
atmosférica. Além disso, este projeto busca investigar a resposta do 
enfraquecimento da CTG nas variáveis citadas anteriormente, fazendo uso de 
funções ortogonais empíricas e regressão linear e não lineares. Para essa 
pesquisa, foram utilizados dados provenientes de simulações numéricas 
conduzidas com o modelo acoplado SPEEDY-HYCOM. 
 
Palavras-chave: circulação, modelo, enfraquecimento, resposta. 

TITLE: Response of oceanic circulation to the possible increase of sweet water 

flow in the North Atlantic 

Abstract 

The project consists in simulating and evaluating the response of global 
thermohaline ocean circulation in oceanic and atmospheric patterns with 
emphasis on Equatorial ocean circulation, to the possible increase of freshwater 
flow through the addition of 1 Sv of freshwater in the North Atlantic Ocean 
(between 50 ° N and 70 ° N) in the North Atlantic. Research will focus on changes 
in air and sea temperatures, precipitation, salinity, sea ice and atmospheric 
circulation. In addition, this project seeks to investigate the response of CTG 
weakening in the variables mentioned above, using empirical orthogonal 
functions and linear and nonlinear regression. For this research, we used data 
from numerical simulations conducted with the coupled model SPEEDY-HYCOM. 
 
Keywords: circulation, model, weakening, response. 
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TÍTULO: VULNERABILIDADE AMBIENTAL DE ÁREA DE DISPOSIÇÃO 

IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESATIVADA NO SEMIÁRIDO 

POTIGUAR 

Resumo 

Atividades antrópicas intensificam a vulnerabilidade dos ambientes naturais a 
degradação ambiental. A identificação da vulnerabilidade natural do ambiente é 
chave para a gestão e planejamento ambiental em áreas que passam pela 
expansão da ocupação antrópica. A região semiárida é naturalmente vulnerável 
a degradação ambiental, devido as suas características naturais, e a ocupação 
antrópica torna esse cenário mais agravante. Nesse contexto, o objetivo do 
estudo foi avaliar e mapear as mudanças do uso e ocupação do solo na 
vulnerabilidade natural da microbacia do Riacho Salgado no semiárido do Rio 
Grande do Norte, onde está localizado uma área de lixão desativado. Para esse 
fim, foi realizada análises de fatores ambientais como a geologia, pedologia, 
declividade e uso e ocupação do solo para a obtenção dos mapas de 
vulnerabilidade natural e ambiental da área de estudo. Os resultados apontam 
que uma média vulnerabilidade existente é influenciada pelos solos, geologia e 
declividade. O uso e ocupação influenciou no aumento da média vulnerabilidade 
natural para alta vulnerabilidade ambiental. 
 
Palavras-chave: Geoprocessamento, Lixão, Degradação. 

TITLE: ENVIRONMENTAL VULNERABILITY OF IRREGULATED SOLID 

WASTE DISPOSAL AREA DISABLED 

Abstract 

Anthropic activities intensify the vulnerability of natural environments to 
environmental degradation. Identifying the natural vulnerability of the 
environment is key to environmental management and planning in areas 
undergoing the expansion of human occupation. The semiarid region is naturally 
vulnerable to environmental degradation due to its natural characteristics, and 
anthropic occupation makes this scenario more aggravating. In this context, the 
objective of the study was to evaluate and map the changes of land use in the 
natural vulnerability of the Salgado Creek microbasin in Rio Grande do Norte 
semi-arid, where a deactivated dump area is located. To this end, analyzes of 
environmental factors such as geology, pedology, slope and land use and 
occupation were performed to obtain the natural and environmental vulnerability 
maps of the study area. The results indicate that a medium existing vulnerability 
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is influenced by soils, geology and slope. Land use influenced the increase of 
medium natural vulnerability to high environmental vulnerability. 
 
Keywords: Geoprocessing, , Degradation. 
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TÍTULO: Análise da vulnerabilidade aos desastre naturais num contexto de 

extremos climáticos 

Resumo 

Alterações nos padrões climáticos trazem consequências que afetam 
diretamente os sistemas naturais e os seres humanos. Os eventos de extremos 
de tempo e de clima podem causar desastres naturais, decorrentes de atividades 
humanas, como o desmatamento de encostas próximas a áreas urbanas ou 
construções em áreas de risco, causando danos humanos, materiais ou 
ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. Objetiva-se nesse 
estudo identificar os padrões espaciais dos índices de extemos climáticos 
considerando o período climatológico de 1980 a 2013, buscando analisar as 
notificações dos desastres naturais nas mesorregiões do Nordeste brasileiro. 
Foram utilizados os índices de extremos climáticos do Climdex e os registros dos 
desastres naturais foi desmobilizado Centro Universitário de Estudos e 
Pesquisas sobre Desastres. Para identificação das mesorregiões com maiores 
ocorrências desastres naturais e extremos climáticos foram construídos mapas 
temáticos das áreas considerados no estudo. Os resultados apontam que mais 
de 13 mil ocorrências de Desastres Naturais do tipo Estiagem/Seca e 
Inundações. Maior ocorrência na região são de estiagem/seca, representando 
91,1% dos registros afetando todos os estados que compõe a região. As 
mesorregiões com as maiores ocorrência de desastres naturais e dias 
consecutivos secos ocorreu no sul do Piauí e Norte Cearense. Para as 
inundações o Norte Cearense apresentou as maiores ocorrências e dias da 
precipitação acima de 293 mm. 
 
Palavras-chave: Climdex. extremos climáticos. precipitação. 

TITLE: ANÁLISE DA VULNERABILIDADE AOS DESASTRES NATURAIS NO 

NORDESTE BRASILEIRO 

Abstract 

Changes in weather patterns have consequences that directly affect natural and 
human systems. Extreme weather and climate events can cause natural 
disasters resulting from human activities, such as clearing hillsides near urban 
areas or constructing hazardous areas, causing human, material or 
environmental damage and consequent economic and social damage. Thus, the 
main objective of the study is to identify the spatial patterns of climatic extremes 
index considering the climatic period from 1980 to 2013, seeking to analyze the 
notifications of natural disasters in the mesoregions of northeastern Brazil. 
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Climdex climatic extremes indexes were used and the records of natural disasters 
were demobilized Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres 
(CEPED). To identify the mesoregions with the highest occurrences natural 
disasters and climatic extremes was carried out by mapping the areas. The 
results showed that the most recorded natural disaster in Northeast Brazil. The 
mesoregions with the highest occurrence of natural disasters and consecutive 
dry days occurred in southern Piauí and Northern Cearense. For the floods, North 
Cearense presented the highest occurrences and precipitation days above 293 
mm. 
 
Keywords: Climdex. Extremes of climatic . Precipitation. 
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TÍTULO: Uma comparação empírica de estimadores de variânciaspara 

pesquisas por amostragem com dados imputados 

Resumo 

Em diversas pesquisas por amostragem é comum a presença é a não resposta, 
definida como a falha na obtenção de informações de pelo menos um item do 
indivíduo na amostra, que se dão por diversos motivos: como indisponibilidade, 
delicadeza na questão. É comum em pesquisas ignorar a não resposta, por ser 
uma maneira mais simples, porém a não resposta pode causar um viés na 
estimativa final da variável de interesse. Caracterizando a não resposta como 
uma variável aleatória, pode se utilizar métodos adequados como tratamento. A 
técnica de substituição desses os dados faltantes, denominada imputação, visa 
diminuir o viés causado pela não resposta. Como resultado inicial é perceptível 
o viés causado pela não respostas sob um dos dois mecanismos de resposta da 
população empírica gerada, além de mostrar como a imputação pode reduzir 
este viés. A divulgação de dados estatísticos deve ser honesta, cuidadosa e 
fazer a utilização de metodologias apropriadas. 
 
Palavras-chave: Amostragem, viés, imputação, responsabilidade estatística 

TITLE: An empirical comparison of variance estimatorsfor imputed data sampling 

searches 

Abstract 

In many sample surveys, non-response is common, defined as the failure to 
obtain information from at least one item of the individual in the sample, which 
are due to several reasons: such as unavailability, delicacy in the question. It is 
common in surveys to ignore non-response as it is a simpler way, but non-
response can bias the final estimate of the variable of interest. By characterizing 
non-response as a random variable, suitable methods can be used as treatment. 
The replacement technique of these missing data, called imputation, aims to 
reduce the bias caused by non-response. As an initial result, the bias caused by 
nonresponse under one of the two response mechanisms of the generated 
empirical population is noticeable, and shows how imputation can reduce this 
bias. The disclosure of statistical data should be honest, careful and make use of 
appropriate methodologies. 
 
Keywords: Sampling, bias, imputation, statistical responsibility 
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TÍTULO: Verificação funcional do modelo em RTL do Demodulador 

ARGOS/SBCDA 

Resumo 

Neste trabalho será aplicada uma metodologia de verificação funcional ao 
modelo RTL (Register-Transfer Level) de um dos subsistemas do EDC 
(Environmental Data Collector - Coletor de Dados Ambientais). O EDC é um 
hardware complexo, composto por vários subsistemas e que será embarcado 
em um nanossatélite padrão CubeSat, sendo assim, é imprescindível que ele 
não apresente falhas de operação. A metodologia aplicada busca desenvolver 
um teste que estimule todas as regiões do subsistema estudado e possa ser 
reutilizável para testar outros subsistemas do EDC, de forma a garantir o 
funcionamento esperado. 
 
Palavras-chave: Verificação funcional; SystemVerilog; EDC; SysML. 

TITLE: Functional verification of RTL model of ARGOS/SBCDA demodulator 

Abstract 

In this paper will be applied a functional verification methodology to a RTL 
(Register-Transfer Level) model of the EDC (Environmental Data Collector) 
subsystem. The EDC is a complex hardware, composed by several subsystems 
and will be embedded in a nanosatellite, CubeSat standart, so it is indispensable 
guarantee its correct operation. The methodology applied intend to develop a test 
capable to stimulate all regions of the analyzed subsystem and this test should 
be reusable for test another EDC subsystem, to guarantee the expected 
behaviour. 
 
Keywords: Functional Verification; SystemVerilog; EDC; SysML. 
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TÍTULO: DESOXIGENAÇÃO DE ÓLEO DE GIRASSOL NA PRESENÇA DE 

Mo/AlSBA-15 

Resumo 

Com o constante aumento da proporção de biocombustíveis definido pela 
Legislação, a necessidade de novas alternativas de matérias-primas que são 
utilizadas para a produção dos biocombustíveis torna-se cada vez maior. No 
Brasil, a mistura de biodiesel (B100) ao óleo diesel passou a ser obrigatória em 
2008, desde então a porcentagem de biodiesel adicionada ao diesel proveniente 
do petróleo torna-se crescente. Desde 2018, a mistura de biodiesel é de 10%, 
conforme a Lei 13.263/2016. E o uso do etanol anidro se dá pela mistura desse 
a gasolina A, que desde 2015 o percentual é de 27% de etanol adicionado à 
gasolina. Com isso, novas fontes de energia vêm sendo pesquisadas, entre elas 
a biomassa e os catalisadores a serem utilizados nos processos de conversão 
de biocombustíveis. No presente trabalho, analisou-se a eficiência da síntese 
dos catalisadores AlSBA-15 e Mo/AlSBA-15, com molibdênio na porcentagem 
de 10% em relação ao suporte, quanto as análises de Difração de Raios-X 
(DRX), Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e Adsorção/Dessorção de 
nitrogênio. Afim de utiliza-la no próximo trabalho com a aplicação dos 
catalisadores para a desoxigenação do óleo de girassol. 
 
Palavras-chave: Catalisador mesoporoso. SBA-15. Molibdênio. Desoxigenação. 

Oleaginosas 

TITLE: DEOXYGENATION OF SUNFLOWER OIL IN THE PRESENCE OF 

Mo/AlSBA-15 

Abstract 

With the increasing proportion of biofuels defined by the Legislation, the need for 
new raw material alternatives is used for biofuels production is increasing. In 
Brazil, a blend of biodiesel (B100) with diesel oil was required in 2008, resulting 
in a growing percentage of biodiesel to diesel derived from petroleum. Since 
2018, a biodiesel blend is 10%, according to Law 13,263 / 2016. And the use of 
ethanol is 27% of ethanol in gasoline. Thus, new sources of energy must be 
researched, among them are biomes and catalysts are used in biofuel conversion 
processes. In the present work, an analysis of the synthesis of the catalysts 
AlsBA-15 and Mo / AlSBA-15 was performed, based on the percentage of 10% 
in relation to the support. Scanning Electronics (SEM) and Nitrogen Adsorption / 
Desorption. In order to use the next work with an application of the catalysts for 
the deoxygenation of sunflower oil. 
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Keywords: Mesoporous Catalyst, SBA-15, Molybdenum, Deoxygenation, 

Oilseeds 
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TÍTULO: Inversão completa das formas de onda baseada em otimização sem 

derivada 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo a reprodução [4] da comparação entre o 
algorítmo da inversão completa da forma de onda (FWI) implementado de forma 
convencional e implementado utilizando conceitos de redes neurais. Usando 
softwares de deep learning, como o TensorFlow, para a implementação do 
otimizador Adam, foi observado que o otimizador Adam (com minibatches de 
dados) possui maior rapidez de convergência do que o otimizador L-BFGS-B 
(usando todos os dados para o cálculo da função custo e gradiente). 
 
Palavras-chave: FWI, redes neurais 

TITLE: Full waveform inversion derivative-free optimization 

Abstract 

 
This present work has as objective the reproduction[4] of the comparison 
between the full waveform inversion (FWI) algorithm implemented in a 
conventional form and implemented utilizing neural networks concepts. Using 
deep learning softwares, like TensorFlow, to implement the Adam optimizer, it 
was observed that the Adam optimizer (with minibatches of data) has quicker 
convergence than the L-BFGS-B optimizer (using all the dataset to calculate the 
cost function and gradient). 
 

  

 
Keywords: FWI, neural networks 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1773 

 

CÓDIGO: ET1345 

AUTOR: EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS 

ORIENTADOR: FRANCISCO JOSE SANTOS LIMA 

 

 

TÍTULO: MODELAGEM MOLECULAR, PARÂMETROS DE REATIVIDADE, 

ESTUDOS TÉRMICOS, CONDUTIMÉTRICOS, ESPECTROQUÍMICOS E 

SÍNTESE DE SISTEMAS METÁLICOS COMPLEXOS COM OS ÁCIDOS 

CÍTRICO E ASCÓRBICO 

Resumo 

 

A Modelagem Molecular, é uma técnica computacional que permite a construção 
e visualização da estrutura de substâncias. Análise termogravimétrica, Técnica 
analítica, dentre outras, que é utilizada para medir o ganho/perda de massa da 
amostra em função da temperatura ou tempo. O infravermelho corresponde à 
parte do espectro eletromagnético entre as regiões do visível e das micro-ondas 
e fornece como resultado espectros específicos. O objetivo deste trabalho é 
avaliar os parâmetros estruturais dos sistemas, tais como a estereoquímica 
molecular, densidades de cargas parciais e parâmetros de reatividade, e os 
espectros infravermelhos e ultravioleta visivel. dessas ferramentas da 
modelagem molecular, utilizamos o PRM (Parâmetros de Reatividade 
Molecular), para obter os resultados. Análise térmica do ácido cítrico foi realizada 
por meio da técnica análise térmica diferencial. Para realização do UV-Vis, foi 
utilizado um espectrofotômetro UV-Vis modelo UV 1800, fabricado por 
Shimadzu. Os espectros de absorção dos ácidos foram registrados na região de 
4000 – 400 cm-1 usando a técnica da pastilha de KBr, os resultados que 
obtivemos nos indica que com mais estudos e outros técnicas mais profundas, 
conseguiremos realizar um sistema complexo com o ácido cítrico. 

 
 
Palavras-chave: Acido cítrico. Modelagem Molecular. Análise térmica. 

TITLE: MOLECULAR MODELING, REACTIVITY PARAMETERS, THERMAL 

STUDIES, SPECTROCHEMIC WITH CITRIC ACID 

Abstract 

 

Molecular Modeling is a computational technique that allows the construction and 
visualization of the structure of substances. Thermogravimetric analysis, 
Analytical technique, among others, which is used to measure the mass gain / 
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loss of the sample as a function of temperature or time. Infrared corresponds to 
the part of the electromagnetic spectrum between the visible and microwave 
regions and provides as a result specific spectrum. The objective of this work is 
to evaluate the structural parameters of the systems, such as molecular 
stereochemistry, partial charge densities and reactivity parameters, and visible 
infrared and ultraviolet spectra. From these molecular modeling tools, we used 
the PRM (Molecular Reactivity Parameters) to obtain the results. Thermal 
analysis of citric acid was performed using the differential thermal analysis 
technique. To perform the UV-Vis, a UV-Vis spectrophotometer model UV 1800, 
manufactured by Shimadzu, was used. Acid absorption spectra were recorded in 
the region of 4000 - 400 cm -1 using the KBr pellet technique, the results we 
obtained indicate that with further studies and other deeper techniques, we will 
be able to perform a complex system with citric acid. 

 
 
Keywords: Citric acid. Molecular modeling. Thermal analysis. Infrared. 
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TÍTULO: Biodiesel: estudo comparativo dos potenciais energéticos e avaliações 

do desgaste corrosivo em superfícies metálicas 

Resumo 

Os combustíveis fósseis são os principais precursores do aquecimento global, 
devido à queima destes óleos que corroboram para a produção e liberação de 
gases nocivos na atmosfera. A busca por alternativas renováveis para minimizar 
a poluição atmosférica, melhorar as economias rurais, domésticas e promover a 
independência energética das limitadas reservas de petróleo, é um dos grandes 
desafios da atualidade. Uma alternativa viável consiste na produção de energias 
renováveis. Neste contexto, o biodiesel é um combustível alternativo ao diesel, 
que possibilita a combustão satisfatória em motores, com diminuição de 
poluentes na queima. Comercialmente, o biodiesel é produzido com óleos in 
natura por diferentes tipos de metodologia sintética, em que se inclui a 
transesterificação. Neste processo, um determinado óleo reage com um álcool 
de cadeia pequena na presença de um catalisador (básico, ácido ou enzimático) 
com produção satisfatória de biodiesel. No presente trabalho foi utilizada a 
metodologia correspondente à reação de transesterificação básica por rota 
etílica, fazendo uso do óleo de girassol como matéria prima. Para as 
caracterizações das amostras BG-100 (biodiesel puro), BG-11(11% de biodiesel 
na mistura com diesel) e DS10-100 (diesel puro), foi considerada a Lei n° 
13.263/2016, que determina o percentual de biodiesel acrescido no diesel, a 
especificação da Resolução Nº 16, de 29 de outubro de 2018, bem como as 
normas ASTM e EN, específicas para as amostras sintetizadas. 
 
Palavras-chave: Biodiesel. Óleo de girassol. Transesterificação. Corrosão. 

TITLE: Biodiesel: a comparative study of energetic potentials and evaluation of 

corrosive degradation in metal surfaces. 

Abstract 

Fossil fuels are the main precursors of global warming, due to the burning of 
these oils which collaborate to the production and release of harmful gases in the 
atmosphere. Therefore, the search for renewable alternatives is necessary to 
minimize the air pollution, improve domestic rural economies and promote 
energetic independence from the limited petroleum reservoirs it is one of the great 
challenges of today. A viable alternative is the production of renewable energy. 
Dealing with this context, the biodiesel is an alternative fuel which allows 
satisfactory internal combustion in engines with reduction of pollutants in the 
burning. The biodiesel is produced with natural oils different types of synthetic 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1776 

 

methodology, which includes the transesterification. In this process, a certain oil 
reacts with a small chain alcohol in the presence of a catalyst (basic, acid or 
enzymatic) with satisfactory biodiesel production. On this work it was used the 
methodology corresponding to the basic transesterification though ethyl route. 
For the characterization of the samples: BG-100 (pure biodiesel), BG-11 
(biodiesel 11%) e DS10-100 (pure diesel), it was considered the law n° 
13,263/2016, which determines the biodiesel perceptual added in pure diesel, the 
specification of the resolution n° 16, de 29/10/2018, as well as the ASTM and EN 
standards, specific for the synthesized samples. 
 
Keywords: Biodiesel. Sunflower oil. Transesterification. Corrosion. 
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TÍTULO: Codificação e experimentação de métodos multicritérios de apoio à 

decisão 

Resumo 

Neste trabalho foram utilizados os conhecimentos no método topsis fuzzy para 
ranquear um grupo específico de dezoito agentes de segurança socioeducativa 
de uma unidade de internação. Com esse ranking é possível fazer uma 
classificação desses agentes de acordo com os doze critérios de avaliação 
estabelecidos e os respectivos desempenhos de cada agente que foram 
fornecidos por um gestor local da unidade. Dessa forma, os dados obtidos ao 
final desse estudo podem ser usados de diversas maneiras positivas para ajudar 
no funcionamento e gerenciamento da unidade socioeducativa. 
 
Palavras-chave: fuzzy; topsis; ranking; agentes; critérios 

TITLE: Codification and experimentation of multicriteria decision support 

methods 

Abstract 

In this work we used the knowledge in the topsis fuzzy method to rank a specific 
group of eighteen socio-educational security officers from an inpatient unit. With 
this ranking, it is possible to classify these agents according to the twelve 
evaluation criteria established and the respective performances of each agent 
that were provided by a local manager of the unit. Thus, the data obtained at the 
end of this study can be used in a number of positive ways to help the functioning 
and management of the socio-educational unit. 
 
Keywords: fuzzy; topsis; ranking; agents; criteria 
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TÍTULO: Determinação da aceleração da gravidade através de métodos 

inovadores 

Resumo 

No presente trabalho foi realizado experimento para obtenção da aceleração de 
queda livre (gravidade) utilizando um trilho de ar e sensores de tempo, e suas 
fontes de incerteza foram analisadas. Foram propostas correções nas equações 
utilizadas para obtenção do valor da aceleração de queda livre levando em conta 
a dimensão da vela do carro. Os resultados obtidos foram tratados graficamente 
na forma de histograma e gráficos de linha para serem analisados. Notou-se que 
os principais fatores que influenciavam negativamente nos resultados eram as 
dimensões do carro e a medida da inclinação do trilho. Além das correções, foi 
empregado um método alternativo para obtenção do seno de um plano inclinado 
utilizando um dinamômetro, que se mostrou efetivo. 
 
Palavras-chave: aceleração de queda livre, dinamômetro, plano inclinado 

TITLE: Determination of gravity acceleration through innovative methods 

Abstract 

In the present work an experiment was performed to obtain the free-fall 
acceleration (gravity), using an air track and time sensors, analysing its sources 
of uncertainty. Corrections were proposed in the equations used to obtain the 
value of free fall acceleration to take into account the finite size of the car. The 
results obtained were plotted as histograms and line graphs. It was noted that the 
main factors that negatively influenced the results were the car dimensions and 
the air track inclination measurement. In addition to the corrections, an alternative 
method for obtaining the sine of an inclined plane using a dynamometer was 
used, which proved to be accurate. 

 
Keywords: Gravity, Sine, Dynamometer, Inclined Plane 
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TÍTULO: Avaliação de Políticas Públicas de Inovação: um estudo bibliográfico 

Resumo 

 

Este artigo compõe um projeto de pesquisa em andamento, cujo objetivo é 
analisar as políticas públicas de Inovação, de forma a compreender o contexto e 
os mecanismos de implementação e execução das mesmas. Através de 
incentivos ao diálogo e parcerias entre o setor produtivo, academia e Estado, 
com o fomento ao desenvolvimento econômico regional, os países emergentes 
passam a adotar os padrões de avanço econômico mundial, onde surge a 
demanda das políticas públicas referentes a ciência, tecnologia e inovação como 
percussor desse desenvolvimento. Da mesma maneira, os estados pertencentes 
a esses países, que por sua vez, podem possuir capacidades estatais distintas, 
acabam que por influenciar a dimensão dos impactos e resultados desse modelo 
de política pública. Com isso, dá-se a importância da análise e discussão dessas 
políticas públicas que prometem reestruturar os sistemas produtivos nacionais e 
estatais. 

 
 
Palavras-chave: Inovação. Avaliação. Desenvolvimento. Políticas Públicas. 

TITLE: Evaluation of public innovation policies: a bibliographic study 

Abstract 

This article is an ongoing research project, which aims to analyze innovation 
public policies, in order to understand the context and the mechanisms of their 
implementation and execution. Through incentives for dialogue and partnerships 
between the productive sector, academia and the state, with the promotion of 
regional economic development, emerging countries adopt the standards of 
world economic advance, where the demand for public policies related to science, 
technology and innovation as a driver of this development. Similarly, the states 
belonging to these countries, which in turn may have different state capacities, 
ultimately influence the extent of the impacts and outcomes of this public policy 
model. Thus, there is the importance of analyzing and discussing these public 
policies that promise to restructure national and state production systems. 
 
Keywords: Innovation. Evaluation. Development. Public policy. 
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TÍTULO: Identificação e Visualização de Elos de Rastreabilidade no GitHub 

Resumo 

Com o crescimento da presença dos métodos ágeis em equipes de 
desenvolvimento de software, faz-se imprescindível o uso de ferramentas que 
ajudem a gerenciar o projeto de forma eficiente, a partir dessa necessidade 
surgem as ferramentas baseadas no sistema de controle de versão Git. Devido 
a natureza dessas ferramentas, os artefatos de planejamento de projeto 
normalmente não são explicitamente colocados nos repositórios, isso dificulta, 
por exemplo, a rastreabilidade de requisitos. Nesse projeto iremos trabalhar com 
a plataforma GitHub, especialmente com sua API REST, para minerar dados de 
repositórios conhecidos, preferencialmente projetos que usem integração 
contínua. O objetivo principal é achar dados que possam indicar elos de 
rastreabilidade dos requisitos de projeto. 
 
Palavras-chave: requisitos;projeto de software;gerenciamento;github 

TITLE: identification of traceability links in github. 

Abstract 

With the growing presence of agile methods in software development teams, it is 
essential to use tools that help manage the project efficiently, driven by this need 
come the tools based on the Git version control system. Due to the nature of 
these tools, project planning artifacts are typically not explicitly placed in 
repositories, making it difficult to track project requirements. In this project we will 
work with the GitHub platform, especially its REST API, to mine data from known 
repositories, preferably projects that use continuous integration. The main goal is 
to find data that may indicate traceability links to project requirements. 
 
Keywords: github; traceability links 
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TÍTULO: Desenvolvimento e utilização de soluções de otimização e 

escalabilidade para sistema de automação. 

Resumo 

O presente trabalho propõe a criação de dispositivos para automação de 
ambientes permitindo o monitoramento e controle de aparelhos elétricos para 
facilitar estudo de seu consumo energético. 
 
Palavras-chave: IOT, Automação, Sistemas Embarcados, Eficiência Energética 

TITLE: Development and use of optmization and scalability solutions for 

automation system. 

Abstract 

The present work proposes the development of devices for environment 
automation, allowing the monitoring and control of electrical devices to facilitate 
the study of their energy consumption. 
 
Keywords: IOT, Automation, Embedded Systems, Energy Efficiency 
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TÍTULO: Avaliação do Equilíbrio de fases em sistemas orgânicos 

Resumo 

O sistema líquido-vapor traduz um estudo entre a interação de misturas de dois 
ou mais componentes, que permite a construção de diagramas de fases dos 
sistemas envolvidos e facilita o entendimento do comportamento da mistura 
como um todo. Esses diagramas além de trazerem informações primárias para 
o projeto e operação, desenvolvem novos métodos de correlação e predição, 
bem como para o uso em simuladores. Na engenharia Química os dados de 
equilíbrio líquido-vapor são muito importantes, principalmente no projeto, 
otimização, controle e operação de processos de separação. As propriedades 
ELV ajudam no que diz respeito a compreensão do comportamento complexo de 
soluções. Nesse sentido, esse projeto entrou como forma de descobrir as 
características da interação do Etanol com Ácido Caprílico. O objetivo deste 
trabalho foi determinar o diagrama de fases do sistema etanol + ácido caprílico. 
Apesar de muitas pesquisas envolvendo o etanol, pouco se sabe a respeito da 
interação com ácidos graxos, uma vez que envolve um maior cuidado por conta 
da alta diferença no ponto de ebulição. Para isso, iniciou-se com um estudo da 
densidade para diferentes temperaturas, seguido do estudo do equilíbrio líquido-
vapor. 
 
Palavras-chave: equilíbrio líquido-vapor 

TITLE: STUDY OF THE EFFECTS OF ETHANOL AND CAPRIL ACID SYSTEM 

Abstract 

The liquid-vapor system translates a study between the interaction of mixtures of 
two or more components, which allows the construction of phase diagrams of the 
systems involved and facilitates the understanding of the mix behavior as a 
whole. These diagrams, in addition to providing primary information for design 
and operation, develop new correlation and prediction methods, as well as for 
use in simulators. In Chemical Engineering the liquid-vapor equilibrium data is 
very important, especially in the design, optimization, control and operation of 
separation processes. ELV properties help with understanding the complex 
behavior of solutions. In this sense, this project came as a way to discover the 
characteristics of the interaction of Ethanol with Caprylic Acid. The objective of 
this work was to determine the phase diagram of the ethanol + caprylic acid 
system. Despite much research involving ethanol, little is known about the 
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interaction with fatty acids, as it involves greater care due to the high difference 
in boiling point. To this end, it began with a study of density for different 
temperatures, followed by the study of liquid-vapor equilibrium. 
 
Keywords: liquid-vapor equilibrium 
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TÍTULO: Desenvolvimento de API REST para a ferramenta de robótica 

educacional Weduc 

Resumo 

Este trabalho visa propor uma API web para programação de robôs, integrada 
ao ambiente de desenvolvimento Weduc, possibilitando não só uma melhoria no 
que se refere ao recurso já oferecido, como uma possibilidade de expansão para 
uso em conjunto com outras ferramentas. A API segue o conceito de software 
de código aberto, podendo ser explorada por grupos de pesquisa interessados. 
Apresentamos como exemplo o uso de caso no software OBR Simulada. 
 
Palavras-chave: api,rest,robótica educaional,weduc 

TITLE: REST API development for the Weduc educational robotics platform 

Abstract 

This work aims to propose a web API for robot programming, integrated with the 
Weduc development environment, allowing not only an improvement with respect 
to the already offered feature, but also an expansion possibility for use in 
conjunction with other tools. The API follows the concept of open source software 
and can be exploited by interested research groups. We present as an example 
the use of case in Simulated OBR software. 
 
Keywords: api,rest,educaional robotics,weduc 
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TÍTULO: Implementação do Part-of-speech tagger para português e extensões 

utilizando técnicas de deep learning 

Resumo 

Em processamento de linguagem natural (PLN), part-of speech tagging é a tarefa 
de atribuir, a cada palavra de uma sentença da língua, sua classe morfossintática 
ou parte do discurso (em inglês part-of-speech). Um part-of-speech tagger - PoS 
tagger, é uma ferramenta que executa automaticamente tal tarefa. PoS tagging 
é uma das tarefas mais fundamentais para qualquer ferramenta de PLN. Dela 
dependem a análise sintática e de dependências de constituintes, análises 
semânticas, extração de entidades, até tradução automática e sistemas de 
perguntas e respostas. 
Entre as dificuldades de tal processo está a ambiguidade morfossintática das 
palavras, mesmo em uma língua com morfologia rica, altamente flexionada, 
como a língua portuguesa. Assim, note-se as sentenças abaixo, anotadas com 
as PoS entre parênteses. 
(1) Mesmo (conjunção) na (preposição+artigo) China (nome próprio) eu 
(pronome pessoal) não (advérbio) como (verbo) cachorro (substantivo). 
(2) Ela (pronome pessoal) me (pronome oblíquo) trata (verbo) como (conjunção) 
um (artigo) cachorro (substantivo). 
Na primeira a palavra "como" é um verbo, na segunda é uma conjunção. 
 
A comunidade científica de NLP da lingua portuguesa ainda se ressente de 
ferramentas de POS tagging e parsing (análise sintática) disponíveis para o 
português, com qualidade aceitável. Este projeto busca finalmente construir um 
PoS tagger para o Português, eficaz e eficiente, incorporando o que se sabe hoje 
sobre Deep Learning. 
 
Palavras-chave: Part-Of-Speech Tagging, embeddings, processamento de 

linguagem natural 

TITLE: Part-of-Speech Embeddings for Portuguese 

Abstract 

Training classification models on multiple datasets is 
a common procedure with Deep Learning. 
The usual approach 
is to merge all datasets, mapping each of the original class sets to a single one. 
However, for part-of-speech (POS) tagging, where dataset annotation is a quite 
theoretically-subjective task, there is not always an explicit 
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correspondence between two different tag sets. 
Also, it strongly depends on the tokenization assumptions 
made in each corpus. 
Along with some of the most recent deep learning techniques (Bi-LSTMs 
stacking, word and char embeddings, residual connections), we introduce an 
approach to POS tagging learning that conforms to multiple tagsets 
with different tokenization assumptions from different training corpora. 
Crucial to the approach is the introduction of the concept of 
continuous distributed POS representations, or POS embeddings. 
Even without pretraining, we achieve state-of-the-art accuracy, while building a 
robust versatile POS tagger. 
We suggest that, for downstream applications, POS embeddings can be used 
instead of POS tags. 
 
Keywords: Part-Of-Speech Tagging, embeddings, natural language processing 
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TÍTULO: Otimização do Processamento de Sinal do EDC (Environmental Data 

Collector) 

Resumo 

O Coletor de Dados Ambientais (Environmental Data Collector - EDC) é uma 
carga útil para satélites compatível com o padrão CubeSat. O intuito desse 
módulo é decodificar os sinais pertencentes ao Sistema Brasileiro de Coleta de 
Dados Ambientais (SBCDA) ou ao Sistema ARGOS. Durante a pesquisa foi 
desenvolvido um dos módulos do EDC, o módulo FIFO (First In, First Out), que 
será o tema principal abordado neste relatório. Chegando a conseguir resultados 
satisfatórios. 
 
Palavras-chave: FIFO, Verilog, System Verilog, EDC 

TITLE: EDC (Environmental Data Collector) Signal Processing Optimization 

Abstract 

The Environmental Data Collector (EDC) is a CubeSat compliant satellite 
payload. The purpose of this module is to decode the signals belonging to the 
Brazilian Environmental Data Collection System (SBCDA) or the ARGOS 
System. During the research one of the EDC modules was developed, the FIFO 
module (First In, First Out), which will be the main theme covered in this report. 
Getting to get satisfactory results. 
 
Keywords: FIFO, Verilog, System Verilog, EDC 
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TÍTULO: Efeito do pH na Morfologia de Ni/Al2O4 e Ni/Nb2O6 Sintetizados via 

Método de Pechini Modificado em meio de Agar para a Reforma a Seco do 

Metano: Obtenção de Nanovaras, Túneis e Sulcos 

Resumo 

Ações para reverter as mudanças climáticas, um dos objetivos de 
desenvolvimento sustentável da ONU, diminuíram mundialmente de 2000 a 
2016. A reforma a seco do metano (RSM), usando agar como agente gelante na 
síntese do catalisador, foi proposta como um agente de alto impacto ambiental 
e social, especialmente com o uso de agar proveniente de áreas rurais costeiras. 
Avanços recentes na RSM focaram em melhorar propriedades cinéticas, 
termodinâmicas e estruturais variando a composição e a morfologia do 
catalisador. Neste trabalho, Ni/Al2O4 e Ni/Nb2O6 foram sintetizados por síntese 
modificada de Pechini em solução tampão KCl de agar, variando o pH em 1 e 13 
com HCl e NaOH, seguido de secagem e calcinação em forno a 550 e a 700 °C 
(4 amostras). Do FT-IR foi observado que a melhor temperatura de calcinação é 
acima de 700 °C para decompor o agar o suficiente para a reforma. No DRX foi 
observada formação de Ni/Nb2O6 e Ni/Al2O4. Duas morfologias foram 
observadas nas imagens do MEV em todos os compostos, exceto o Ni/Nb2O5 
de rota ácida. Os efeitos do pH foram observados na diminuição do diâmetro de 
cristalito após redução na rota básica, e conferimento de maior homogeneidade 
morfológica superficial na rota ácida. Foram observados sulcos e rugosidades 
nos aluminatos; sulcos e túneis de 1 μm de diâmetro no niobato ácido, e 
nanovaras no niobato básico, que, junto aos diâmetros de cristalito do Ni de ca. 
36 nm, tornam os materiais potenciais catalisadores para RSM. 
 
Palavras-chave: reforma a seco, metano, nióbio, alumina, pH, agar, morfologia 

TITLE: Effect of pH on Particle Morphology of NiAl2O4 and NiNb2O6 Synthesized 

via Modified Pechini Method in Agar Means for Dry Reforming of Methane: 

Achievement of Nanorods, Tunnels and Grooves 

Abstract 

Climate action, a UN sustainable development goal, decreased worldwide from 
2000 to 2016. Dry Reforming of Methane (DRM, i.e. RSM), using agar as gelling 
agent on the catalyst synthesis, was proposed as a high environmental and social 
impactor, specially using agar cultivated in rural coastal areas. Recent advances 
in DRM focused on enhancing kinetic, thermodynamic and structural properties 
by managing composition and morphology. In the present work, Ni/Al2O3 and 
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Ni/Nb2O5 were synthesized by modified Pechini method in KCl-buffer agar 
solution, varying the pH at 1 and 13 with HCl and NaOH, followed by drought and 
calcination in furnace at 500 and 700 °C (4 samples). From FT-IR it was observed 
that the best calcination temperature is above 700 °C to decompose agar enough 
to perform the reform reaction. On XRD it was observed the formation of 
Ni/Nb2O6 and Ni/Al2O4. Two morphologies were observed on the MEV images 
in all samples, except acidic-route niobate. The pH effects were observed on the 
diminishment of crystallite diameter after the basic-route reduction, and assess 
to higher surface morphological homogeneity on the acidic route. Grooves and 
rugosities were observed on the aluminates; grooves and 1 μm-wide tunnel on 
the acidic niobate, and nanorods on the basic niobate, which, along with the 
crystallite diameters obtained from XRD for Ni of ca. 36 nm, make the materials 
potential catalysts for DRM. 
 
Keywords: dry reforming, methane, niobium, alumina, pH, agar, morphology 
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TÍTULO: Sistema computacional para análise automática de sementes em 

radiografias utilizando processamento digital de imagens 

Resumo 

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema computacional 
inteligente capaz de realizar automaticamente a análise de radiografias de 
sementes do gênero Brachiaria, utilizando-se de técnicas do Processamento 
Digital de Imagens tais como pré-processamento, segmentação, representação 
e descrição, alinhados a uma base de conhecimento das estruturas morfológicas 
internas constituintes da semente, para calcular o percentual de preenchimento, 
assim como o percentual de danos, da área embrionária. O sistema também 
objetiva o cálculo de variáveis importantes para a análise fisiológica, sendo 
estas: área, perímetro, circularidade, densidade relativa, densidade integrada, 
largura, altura e solidez. O usuário será responsável unicamente pela inserção 
das imagens radiográficas do lote a ser analisado. 
 
O objetivo deste projeto é o desenvolvimento de um sistema computacional 
automatizado que realize de forma rápida e eficiente a analise de radiografias de 
sementes do gênero Brachiaria; utilizando do Processamento Digital de Imagens 
a partir de suas etapas, tais como: aquisição das imagens, pré-processamento, 
segmentação, representação e descrição, reconhecimento e interpretação, 
sendo estas etapas aliadas a uma base de conhecimento – a estrutura 
morfológica interna das sementes. Para tanto, o software faz isso de técnicas 
próprias do PDI como: redução de ruídos, alargamento de contraste, 
segmentação de regiões, abertura e fechamento. O sistema é responsável por 
calcular 
 
Palavras-chave: Brachiaria. Processamento Digital de Imagem. Raio-X. Análise 

de Imagem 

TITLE: Computational System for Automatic Seed Analysis on Radiographs 

Using Digital Image Processing 

Abstract 

The objective of this project is the development of a automated computer system 
to analyze Brachiaria seeds radiographs using Digital Image Processing technics 
like pre-processing, segmentation, representation and description, with a 
knowledge base of morphological internal structures of seeds, to calculate filled 
and the damaged percentual of embryonic area. The system also calculates 
important variables like area, perimeter, circularity, relative density, integrated 
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density, length, height and solidity. The user is responsible for insert the 
radiograph images. 
The objective of this project is the development of an automated computational 
system that performs quickly and efficiently the analysis of radiographs of seeds 
of the genus Brachiaria; Using Digital image processing from its steps, such as: 
Image acquisition, pre-processing, segmentation, representation and description, 
recognition and interpretation, these steps being allied to a knowledge base – the 
Internal morphologic structure of the seeds. For this purpose, the software does 
this of the PDI's own techniques such as: noise reduction, contrast enlargement, 
region segmentation, opening and closing. The system is responsible for 
calculating the percentage value of damage to the embryonic area as well as the 
value of its padding in relation to the total internal area. The system is also 
responsible for calculating important variables such as area, perimeter, 
circularity, height and width – obtained in pixels and con 
 
Keywords: Brachiaria. Digital Image Processing. X ray. Image Analysis. 
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TÍTULO: PIRÓLISE CATALÍTICA DO ÓLEO DE GIRASSOL NA PRESENÇA DO 

CATALISADOR (Mo/AlSBA-15) PARA OBTENÇÃO DE HIDROCARBONETOS 

RENOVÁVEIS 

Resumo 

Para a obtenção de hidrocarbonetos renováveis a partir de girassol, pode ser 
utilizada a pirólise catalítica que promove a desoxigenação do óleo. Foi realizada 
a síntese do catalisador AlSBA-15 e a posterior impregnação com molibdênio. A 
caracterização dos catalisadores foi realizada por termogravimetria (TGA), 
difração de raios-X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV) acoplada 
a análise de energia dispersiva por raios- X (EDX) e espectroscopia na região do 
infravermelho por transformada em fourier (FTIR). O espectro de infravermelho 
mostrou bandas características de materiais do tipo SBA-15, como bandas em 
1088 cm-1, 804 cm-1 e 467 cm-1 referentes aos estiramentos vibracionais 
assimétrico, simétrico e a deformação da ligação Si-O-Si respectivamente, 
presente na estrutura do SBA-15. Adicionalmente, verificou-se a presença de 
uma banda a 964 cm-1 associada ao estiramento da ligação Si-OH dos grupos 
silanóis que compõem a estrutura do material mesoporoso. As amostras com os 
catalisadores também tiveram os produtos das suas decomposições avaliados 
por FTIR. Os resultados obtidos através de TGA-FTIR das amostras com os 
catalisadores mostraram bandas na faixa de 2400-2250 referente à ligação C=O 
do grupo CO2 que permitiram cconcluir que os catalisadores AlSBA-15, e 
especialmente o Mo/AlSBA-15, resultaram na desoxigenação do óleo de 
macaúba com a consequente produção de hidrocarbonetos. 
 
Palavras-chave: Hidrocarbonetos renováveis. AlSBA-15. Molibdênio. 

Desoxigenação. 

TITLE: CATALYTIC PYROLYSIS OF SUNFLOWER OIL IN THE PRESENCE OF 

THE CATALYST (Mo / AlSBA-15) FOR RENEWABLE HYDROCARBONS 

Abstract 

To obtain renewable hydrocarbons from sunflower, catalytic pyrolysis that 
promotes oil deoxygenation can be used. The synthesis of the catalyst AlSBA-15 
and subsequent impregnation with molybdenum were performed. The 
characterization of the catalysts was performed by thermogravimetry (TGA), X-
ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) coupled to X-ray 
dispersive energy analysis (EDX) and infrared spectroscopy. fourier (FTIR). 
Infrared spectrum showed characteristic bands of SBA-15 type materials, such 
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as bands at 1088 cm -1, 804 cm -1 and 467 cm -1 referring to asymmetric, 
symmetrical vibrational stretching and Si-O-Si bond deformation respectively. , 
present in the structure of the SBA-15. Additionally, a band at 964 cm -1 
associated with the stretching of the Si-OH bond of the silanol groups that make 
up the structure of the mesoporous material was found. The samples with the 
catalysts also had their decomposition products evaluated by FTIR. The TGA-
FTIR results from the samples with the catalysts showed bands in the range of 
2400-2250 regarding the C = O bond of the CO2 group which allowed us to 
conclude that the AlSBA-15 catalysts, and especially the Mo / AlSBA-15, resulted. 
deoxygenation of macauba oil with the consequent production of hydrocarbons 
 
Keywords: Renewable hydrocarbons. AlSBA-15. Molybdenum. Deoxygenation. 
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TÍTULO: ANÁLISE TÉCNICA E ECONÔMICA DA IMPLEMENTAÇÃO DE UM 

SISTEMA HÍBRIDO EÓLICO-SOLAR AUTÔNOMO NA REGIÃO DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

Resumo 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar, técnica e economicamente, a viabilidade 
da implementação de um sistema híbrido eólico-solar de geração autônoma para 
uma pequena comunidade na zona rural do Rio Grande do Norte. Espera-se 
discutir a possibilidade da inserção de novas tecnologias renováveis em favor da 
geração distribuída em locais onde o acesso à rede elétrica é restrito e possui 
baixo custo benefício. Para isso, foi feita a modelagem e otimização do sistema 
híbrido proposto no software HOMER, tendo sido realizados os seguintes 
levantamentos: dados climáticos locais, com base em séries históricas de dados 
meteorológicos; dados econômicos referentes aos componentes utilizados no 
sistema e, por fim, dados referentes ao consumo elétrico de comunidades 
existentes na região para o levantamento da curva de carga. Com os resultados 
da otimização, foram comparadas economicamente três configurações possíveis 
para um sistema energético renovável desconectado da rede elétrica: híbrida 
(eólica-solar); solar e eólica, todas associadas com baterias. Constatou-se pelos 
resultados que a configuração híbrida se mostrou mais viável economicamente 
para a aplicabilidade em questão. 

 
 
Palavras-chave: Sistema híbrido, eólico-solar, HOMER. 

TITLE: TECHNO-ECONOMIC ANALYSIS OF AN AUTONOMOUS 

WIND/SOLAR HYBRID ENERGY SYSTEM IN THE STATE OF RIO GRANDE 

DO NORTE 

Abstract 

The aim of this work is to analyze, technically and economically, the feasibility of 
implementing a hybrid wind/solar off-grid system for a small rural community in 
the state of Rio Grande do Norte. It is expected to discuss the possibility of the 
insertion of new renewable technologies in favor of distributed generation to 
places where access to the electricity grid is restricted and has low cost benefit. 
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For this purpose, the modeling and optimization of the hybrid system proposed 
was made in HOMER software, and the following data were collected: local 
climate data, based on historical series of meteorological data; economic data, 
related to the components used in the system and, finally, data concerning the 
electric consumption of existing communities in the region for load curve 
modeling. With the optimization results, three possible configurations were 
economically compared for a renewable energy system disconnected from the 
grid: hybrid (wind-solar); solar and wind, all associated with batteries. The results 
showed that the hybrid configuration was the most economically viable for the 
evaluated case. 
 
Keywords: Hybrid system, wind/solar, HOMER. 
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TÍTULO: Cortes de Dedekind 

Resumo 

Neste trabalho estudamos, em detalhes, a construção do conjunto do números 
Reais via Cortes de Dedekind, em outras palavras, definimos rigorosamente o 
que é um número real. Através dessa construção, evidenciamos a importância 
do estudo, enquanto alunos de graduação em Matemática, da disciplina de 
Análise Real. 
 
Palavras-chave: Números Reais. Cortes de Dedekind. Análise Real. 

TITLE: Dedekind cuts 

Abstract 

 

In this work we study, in detail, the construction of the set of Real numbers via 
Dedekind's Cortes, in other words, we strictly define what a real number is. 
Through this construction, we highlight the importance of studying, as 
undergraduate students in Mathematics, the discipline of Real Analysis. 

 
 
Keywords: Real numbers. Dedekind cuts. Real analysis. 
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TÍTULO: SOLUBILIDADE DE SAIS DE CARBONATOS EM 

MISTURASAQUOSAS CONTENDO MONOETILENOGLICOL E NACL PARA 25 

E 50 °C. 

Resumo 

 

No processo de exploração e produção de petróleo e gás, a formação de hidratos 
de gás pode causar a interrupção do fluxo nas tubulações, comprometendo a 
segurança e a produtividade da operação. Por este motivo, inibidores 
termodinâmicos de formação de hidratos, como o monoetilenoglicol (MEG), são 
adicionados ao sistema para garantir a viabilidade econômica e operacional do 
processo. Contudo, o contato com íons presentes na água de formação, o MEG 
pode levar a diminuição da solubilidade de sais e contribuir para o acúmulo de 
incrustações. Tal processo pode ocasionar bloqueio de linhas e, consequente, 
parada da unidade. Dados de solubilidade de sais são de fundamental 
importância na contribuição para otimização do projeto e operação das plantas 
de recuperação e regeneração de MEG, cujo processo envolve etapa de 
remoção de sais. Este trabalho tem como objetivo estudar as condições da 
precipitação a partir de sistemas aquosos contendo MEG e sais de carbonatos 
de estrôncio (SrCO3), cálcio (CaCO3) e de ferro (FeCO3), na presença ou 
ausência de NaCl, para 25 e 50° C, avaliando dados de solubilidade. A 
metodologia utilizada consiste na determinação de dados de solubilidade, em 
sistemas contendo concentrações de MEG variando dentro do intervalo de 0% a 
100%. O comportamento identificado a partir da análise dos dados de 
solubilidade mostra que a diminuição da concentração de MEG e da 
temperatura, além da presença de NaCl, provocam um aumento da solubilidade 
dos sais no sistema. 

 
 
Palavras-chave: Monoetilenoglicol, incrustação, carbonatos, solubilidade, 

hidratos. 

TITLE: SOLUBILITY OF CARBONATE SALTS IN MIXTURESAQUEOUS 

CONTAINING MONOETHYLENE GLYCOL AND NACL FOR 25 AND 50 °C 

Abstract 
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In the process of exploration and production of oil and gas, the formation of gas 
hydrates can cause the outflow in the pipelines, compromising the safety and 
productivity of the operation. For this reason, thermodynamic inhibitors of hydrate 
formation, such as monoethylene glycol (MEG), are added to the system to 
ensure the economic and operational viability of the process. However, contact 
with ions present in the formation water, the MEG can lead to a reduction in the 
solubility of salts and contribute to the accumulation of fouling.Such a process 
can lead to line blocking and, consequently, unit shutdown. Salt solubility data 
are of fundamental importance in contributing to the optimization of the design 
and operation of MEG recovery and regeneration plants, whose process involves 
salt removal step. This work aims to study the conditions of precipitation from 
aqueous systems containing MEG and strontium carbonate (SrCO3), calcium 
(CaCO3) and iron (FeCO3), in the presence or absence of NaCl, for 25 and 50 
°C, evaluating solubility data. The methodology used consists of the 
determination of solubility data in systems containing MEG concentrations 
ranging from 0% to 100%. The behaviour identified from the analysis of solubility 
data shows that the decrease in MEG concentration and temperature, in addition 
to the presence of NaCl, lead to an increase in the solubility of salts in the system. 

 
Keywords: Monoethylene glycol, incrustation, carbonates, solubility, hydrates. 
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ORIENTADOR: REYMARD SAVIO SAMPAIO DE MELO 

 

 

TÍTULO: Aplicação do DIAGRAMA FAST em habitação de interesse social 

Resumo 

A motivação para essa pesquisa é a possibilidade de se contribuir com o 
desenvolvimento acadêmico do setor da construção civil por meio do estudo de 
conceitos inovadores, proativos, e ainda incipientes no setor, como a Engenharia 
de Valor (EV) e suas ferramentas. Segundo Ruiz (2011), as ferramentas de uso 
mais frequente da EV são a Análise de Função, o Diagrama FAST, a Técnica de 
Mudgr e o Método Compare. Com isso, surge o objetivo desta pesquisa de 
aplicar uma destas técnicas, o Diagrama FAST, em uma situação real de projeto. 
Este método, desenvolvido por Charles Bytheway, tem por objetivo estabelecer 
relações entre as diferentes funções de um produto, separando-as conforme sua 
importância. Para tanto, estabelece as funções condicionantes, que são aquelas 
que representam o objetivo principal do produto, e, a partir destas, relaciona 
outras funções de ordem menor. Para se fazer esta análise, partiu-se uma 
Análise de Funções na qual uma habitação de interesso social (HIS) do projeto 
Minha Casa Minha Vida (MCMV) foi separado em compartimentos de acordo 
com a função que cada ambiente emprega numa residência. Isso resultou na 
confecção dos Diagramas FAST de sete compartimentos: Quarto 01, Quarto 02, 
Sala, Cozinha, Circulação, Banheiro e Área de Serviço. Ao final, pode-se 
visualizar as relações que as diferentes funções de um mesmo ambiente 
possuem entre si e sua importância para agregar valor ao produto. 
 
Palavras-chave: Diagrama FAST. Engenharia de Valor. Habitação de Interesse 

Social. 

TITLE: Application of FAST Diagram in social housing 

Abstract 

One motivation for this research is the possibility of contributing to the academic 
development of the construction sector through the study of innovative, proactive 
and still incipient concepts in the sector, such as Value Engineering (VE) and its 
tools. According to Ruiz (2011), the most frequently used tools for VE are 
Function Analysis, FAST Diagram, Mudgr Technique and Compare Method. 
Thus, the objective of this research arises to apply one of these techniques, the 
FAST Diagram, in a real project situation. This method, developed by Charles 
Bytheway, aims to establish relationships between the different functions of a 
product, separating them according to their importance. To this end, it establishes 
the conditioning functions, which are those that represent the main purpose of 
the product, and, based on these, relates other functions of a smaller order. In 
order to make this analysis, we started a Function Analysis in which a social 
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interest housing (SIH) of the project "Minha Casa Minha Vida" (MCMV) was 
separated into compartments according to the function that each environment 
employs in a residence. This resulted in the making of the seven compartment 
FAST Diagrams: Bedroom 01, Bedroom 02, Living Room, Kitchen, Circulation, 
Bathroom and Service Area. At the end, one can visualize the relationships that 
the different functions of the same environment have among themselves and their 
importance to add value to the product. 
 
Keywords: FAST Diagram. Value Engineering. Social Interest Housing. 
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ORIENTADOR: MARCO ANTONIO MORALES TORRES 

 

 

TÍTULO: Sistemas nanoparticulados para aplicações biomédicas 

Resumo 

         A nanotecnologia tem recebido muita atenção devido aos estudos 
promissores com suas aplicações na biomedicina, principalmente aqueles que 
dizem a respeito do diagnóstico e tratamento de tumores. Nesse contexto, as 
nanopartículas (nps) podem ser utilizadas em procedimentos para a eliminação 
de tumores, entre eles, a magnetohipertermia. Nesse projeto, trabalharemos 
com a síntese de nps magnéticas de uma liga de Ni e Cu. As amostras foram 
preparadas utilizando um método desenvolvido no nosso laboratório, com o uso 
da gelatina que permite as nps ficar retidas nos poros dela, a calcinação ocorreu 
na presença de ar e a redução química na presença de gás hidrogênio. A 
caracterização estrutural, morfológica e química através da difração de raios-X 
mostrou picos relacionados com a liga de NiCu e com tamanhos de partícula 
nanométrico. Além disso, verifica-se que o material produzido apresenta 
potencial para aplicações teranósticas. 
 
Palavras-chave: Nanopartículas. Níquel. Cobre. Ligas. Magnetohipertermia. 

Gelatina 

TITLE: Theranostics system for biomedical applications 

Abstract 

          Nanotechnology has provided solutions in several areas of knowledge. 
Recently, it has focused in promising studies related with applications in 
biomedicine, especially those related with the diagnosis and treatment of tumors. 
In this context, magnetic nanoparticles can be used in teranostics procedures 
among them magnetohyperthermia and nuclear magnetic resonance. In this 
project, we will work in the synthesis of magnetic nps composed of alloys of Ni 
and Cu. The samples were prepared using the solgel method using gelatin, that 
allows nps to growth in the gelatine’s pores, the calcination of polymer occured 
in the presence of air and the chemical reduction in the presence of hydrogen 
gas at high temperature. The structural characterization, was done through x-ray 
diffraction. The analysis showed diffraction peaks typical of the Ni-Cu alloys with 
particles sizes of a few nanometers. In addition, it is verified that the produced 
material present potential for theranometric applications. 
 
Keywords: Nanoparticles. Nickel. Copper. Alloys. Magnetohyperthermia. 

Gelatine. 
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TÍTULO: Problema de Sturm-Liouville e aplicações na teoria de sinais. 

Resumo 

As várias técnicas vistas em disciplinas de engenharia são muitas vezes dadas 
de forma direta, sem muito aprofundamento matemático porém de uma forma 
suficiente para o entendimento do assunto abordade. Porém não o suficiente 
para a aplicação em fora do assunto abordado. Por isso, este trabalho visa expor 
todo o aprofundamento matemático por trás de alguns conceitos da teoria da 
transmissão de sinais e comunicação. Assim, é visto nesse trabalho o problema 
de Sturm-Liuville, equações de Bessel, um pouco sobre transformada de Fourier 
e algumas definições básicas de sinais e modulação do mesmo. 
 
Palavras-chave: Sturm-Liouville, Bessel, Teoria dos Sinais, Modulação de Sinais 

TITLE: Sturm-Liouville's Problem and Application on Signal Theory 

Abstract 

Many techniques are seen in engineering courses without any deep 
mathematical insight. This might be sufficient to have a base in that specific case, 
but fails to have a more general application on other areas. Therefore, this work 
will give a deep mathematical insight on basic concepts behind the signals and 
communications theory. Thus, the Sturm-Liouville's problem, Bessel equations, 
a little about Fourier transform and some basic definitions on signals theory and 
modulation will be seen. 
 
Keywords: Sturm-Liouville, Bessel's Function, Signal Theory, Signals Modulation 
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AUTOR: JOAO PEDRO DA SILVA LIMA 

ORIENTADOR: SIDARTA ARAUJO DE LIMA 

 

 

TÍTULO: MODELAGEM MATEMÁTICA E COMPUTACIONAL. 

Resumo 

Neste presente relatório é apresentada a pesquisa realizada pelo aluno João 
Pedro da S. Lima, referente à bolsa de iniciação científica PIBIC-CNPq 
relacionada ao tema: Modelagem Matemática e Computacional Multiescala em 
Meios Porosos. O projeto teve como principal objetivo estudar diferentes 
métodos numéricos para resolução de equações diferenciais parciais utilizadas 
na modelagem de fenômenos físicos, tais como: injeção de água em poços de 
petróleo, fluxo de calor e concentração de contaminantes em um solvente. A 
pesquisa foi desenvolvidas em duas etapas simultâneas as quais foram 
denominadas de “modelagem matemática” e “modelagem computacional”. Na 
modelagem matemática foram estudadas equações diferenciais que modelam o 
deslocamento de fluidos em meio porosos, tais como os problemas de 
Rieamann, Burger’s e Buckley-Leverett e equação de convecção/difusão/reação, 
bem como suas soluções analíticas. 
Por sua vez, na modelagem computacional, foram estudados os principais 
métodos numéricos para resolução de equações diferenciais parciais, tais como 
diferenças finitas, volumes finitos e elementos finitos. Além disso, de posse dos 
métodos numéricos estudos e dos modelos discreto das equações de Riemann, 
Burger’s e Buckley Leverett, foram produzidos códigos em linguagem Fortran 90 
para simular o escoamento de fluidos em meios porosos. Por sua vez, para 
equações diferenciais do tipo elípticas, foi utilizado o método de diferenças finitas 
Galerkin. 
 
Palavras-chave: Equações diferenciais, métodos numéricos, modelagem 

computacional. 

TITLE: MATHEMATICAL AND COMPUTIONAL MODELLING. 

Abstract 

In this present report it is presented a research made by the student João Pedro 
da S. Lima, reffering to the scientific research initiation PIBIC-CNPq related to the 
theme: Mathematical and computational multi-scale modeling in porous media. 
The project had as the main objective studying different numerical methods to 
solve differential equations used in modeling of physical phenomena, as: water 
injection in oil wells, heat flow and concentration of contaminants in a solvent. 
The research was developed in two simultaneous steps which were denominated 
"mathematical modeling" and "computational modeling". In mathematical 
modeling were studied differential equations that model fluid displacement in 
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porous media, as the Riemann, Burger and Buckley-Leverett problems and 
reaction/convection/difusion equations, as well as their analytical solutions. In 
addition, with numerical methods studies and discrete models of the equations of 
Riemann, Burger's and Buckley Leverett, were produced Fortran 90 codes to 
simulate the flow of fluids in porous media. In turn for the elliptic type differential 
equations, we used the finite difference method. 

 
Keywords: Differential equations, numerical methods, computational modelling. 
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TÍTULO: Pastas de cimento contendo Carboximetilcelulose e Hidroxietilcelulose 

para aplicação em poços com riscos de migração de gás 

Resumo 

O objetivo deste projeto foi avaliar a influência de polímeros de 
carboximetilcelulose (CMC) e hidroxietilcelulose (HEC) em pastas de cimento 
para aplicação em poços de petróleo com riscos de migração de gás. Nesta 
pesquisa, os polímeros CMC e HEC foram utilizados como controladores de 
perda de filtrado, auxiliando no controle da migração de gás. Estes polímeros 
atuam na hidratação do cimento formando uma película que impede a passagem 
do filtrado e do gás. Para garantir a composição dos polímeros utilizados, foram 
realizados dois testes de caracterização: análise termogravimétrica (TG / DTG) 
e espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR). Além 
do controlador de filtrado, objeto de pesquisa deste estudo, a pasta de cimento 
foi aditivada com antiespumante, dispersante e retardador. Foi observado que o 
controlador de filtrado com concentração de 0,3%, em relação a massa de 
cimento, apresentou um valor de filtração estática de 46 mL/30min, resultado 
esse dentro dos limites de pastas propostas para cenários de migração de gás, 
demonstrando assim uma boa sinergia do controlador de filtrado com o sistema 
de pasta de cimento. 

 
Palavras-chave: Pastas de cimento, CMC, HEC, migração de gás, cimentação 

de poços. 

TITLE: Cement slurries containing Carboxymethylcellulose and 

Hydroxyethylcellulose to oil well applications with gas migration risks. 

Abstract 

The objective of this project was to evaluate the influence of 
carboxymethylcellulose (CMC) and hydroxyethylcellulose (HEC) polymers on 
cement slurries for application in oil wells with gas migration risks. In this 
research, CMC and HEC polymers were used as filtrate loss controllers, helping 
to control gas migration. These polymers act in the hydration of cement forming 
a film that prevents the passage of filtrate and gas. To ensure the composition of 
polymers used, two characterization tests were performed: thermogravimetric 
analysis (TG / DTG) and Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR). 
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Besides the fluid-loss controller, object of research of this study, the cement slurry 
was added with defoamer, dispersant and retarder. It was observed that the fluid-
loss controller with a concentration of 0,3%, relative to the cement mass, 
presented a static filtration value of 46 mL / 30 min, which result within the 
proposed paste boundaries for gas migration scenarios, demonstrating thus a 
good synergy of the fluid-loss controller with the cement slurry system. 

 
Keywords: Cement slurries, CMC, HEC, gas migration, well cementing. 
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TÍTULO: Preparação de AlSBA-15 para utilização como catalisador na 

eterificação do glicerol com etanol 

Resumo 

 

O biodiesel é obtido através da reação de transesterificação de óleos vegetais e 
gorduras animais, produzindo como principal subproduto o glicerol, utilizado em 
diversas aplicações, porém, o mercado não absorve todo o glicerol produzido, 
sendo assim, se faz necessário o desenvolvimento de alternativas que 
consumam e transformem este subproduto em materiais de alto valor agregado. 
Neste contexto, ocorreu o desenvolvimento deste trabalho, inicialmente foi 
sintetizado o catalisador AlSBA-15, para sua futura aplicação na reação de 
eterificação do glicerol com o etanol. A sua estrutura foi analisada a partir das 
técnicas de Análise Termogravimétrica, que determinou a temperatura ideal para 
ocorrer a calcinação (200-500° C), Espectroscopia de Absorção na Região do 
Infravermelho com Transformada de Fourier (FT-IR), que mostrou a eficiência da 
calcinação, Adsorção e Dessorção de Nitrogênio que determinou o tipo da 
isoterma (IV) e da histerese (I), o volume (0,77 cm3.g-1), o diâmetro (5,4 nm) e 
a área específica dos poros (574 m2.g-1), e com a Difração de Raios X foi 
possível observar picos dos planos cristalinos cujos índices de Miller são (100), 
(110) e (200), portanto, a estrutura AlSBA-15 foi sintetizada com êxito. A zeólita 
USY desaluminizada foi sintetizada pela combinação de tratamentos 
(hidrotérmico/ácido) em série, e caracterizada por diversas técnicas físico-
químicas durante o desenvolvimento da tese de mestrado de SOBRINHO em 
1993. 

 
 
Palavras-chave: Biodiesel. Glicerol. Etanol. AlSBA-15. Zeólita USY. Eterificação. 

TITLE: Preparation of AlSBA-15 for use as a catalyst in ethanol glycerol 

etherification 

Abstract 

 

Biodiesel is obtained through the transesterification reaction of vegetable oils and 
animal fats, producing glycerol as its main byproduct, used in various 
applications, however, the market does not absorb all the glycerol produced, so 
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it is necessary to develop alternatives that consume and transform this by-product 
into high value-added materials. In this context, the development of this work 
occurred, initially the catalyst AlSBA-15 was synthesized for its future application 
in the etherification reaction of glycerol with ethanol. Its structure was analyzed 
using the techniques of thermogravimetric analysis, which determined the ideal 
temperature to occur the calcination (200-500 ° C), Fourier Transform Infrared 
Absorption Spectroscopy (FT-IR), which showed the efficiency of calcination, 
adsorption and nitrogen desorption that determined the type of isotherm (IV) and 
hysteresis (I), volume (0.77 cm3.g-1), diameter (5.4 nm) and specific area pores 
(574 m2.g-1), and with X-ray diffraction it was possible to observe peaks of 
crystalline planes whose Miller indices are (100), (110) and (200), therefore, the 
AlSBA-15 structure was synthesized successfully. The desaluminized USY 
zeolite was synthesized by the combination of treatments (hydrothermal / acid) in 
series, and characterized by several physicochemical techniques during the 
development of the SOBRINHO master's thesis in 1993. 

 
 
Keywords: Biodiesel. Glycerol. Ethanol. AlSBA-15. USY Zeolite. Etherification. 
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TÍTULO: Sintese de novos pontos quânticos derivados de carbono para potencial 

aplicação larvicida e repelência ao Aedes Aegypt 

Resumo 

Doenças transmitidas através das picadas de alguns mosquitos afetam uma 
grande quantidade de pessoas todos os anos em nosso país e no mundo, e os 
métodos convencionais mais utilizados para combatê-los são o uso de 
repelentes corporais, rede protetoras e inseticidas. O desenvolvimento de novas 
formas e materiais para a aplicação de repelência e ação inseticida se faz 
necessário, principalmente para casos em que os métodos tradicionais não são 
possíveis, como, por exemplo, para crianças abaixo de 6 meses. Dessa forma, 
nanomateriais vêm sendo desenvolvidos para aplicações médicas. No presente 
trabalho, o desenvolvimento de pontos quânticos e seu potencial efeito repelente 
será testado. Para isso, foram sintetizados pontos quânticos de grafeno e 
imobilizados em tecido plano de algodão. Realizaram-se análises de DRX, FRX 
e FTIR. Os pontos quânticos de grafeno serão submetidos a ensaios larvicidas, 
com larvas do Aedes aegypti. A malha de algodão será submetida a ensaios de 
repelência aos mosquitos Aedes aegypti. Os pontos quânticos de grafeno 
apresentaram estrutura cristalina tetragonal na fase anatase. Através da análise 
de FRX pode-se confirmar a presença do carbono. A taxa de mortalidade das 
larvas com os pontos quânticos de grafeno foi satisfatória. 
 
Palavras-chave: grafeno, pontos quânticos de grafeno, repelência, Aedes 

Eagypt. 

TITLE: Synthesis of new carbon-derived quantum dots for the potential for 

larvicidal application and repellent to Aedes Aegypt 

Abstract 

Diseases transmitted through the bites of some mosquitoes affect a large number 
of people every year in our country and around the world, and the most commonly 
used conventional methods to combat them are the use of body repellents, 
protective nets and insecticides. The development of new forms and materials for 
the application of insect repellent and insecticidal action is necessary, especially 
in cases where traditional methods are not possible, such as for children under 6 
months. Thus, nanomaterials have been developed for medical applications. In 
the present work, the development of quantum dots and their potential repellent 
effect will be tested. For this, graphene quantum dots were synthesized and 
immobilized on flat cotton fabric. DRX, FRX and FTIR analyzes were performed. 
The graphene quantum dots will be subjected to larvicidal tests with Aedes 
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aegypti larvae. The cotton mesh will be subjected to Aedes aegypti mosquito 
repellent tests. The graphene quantum dots showed tetragonal crystalline 
structure in the anatase phase. FRX analysis can confirm the presence of carbon. 
The larval mortality rate with graphene quantum dots was satisfactory. 
 
Keywords: graphene, graphene quantum dots, repellency, Aedes Eagypt. 
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CÓDIGO: ET1420 

AUTOR: GABRIEL DE BESSA SPINOLA 
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TÍTULO: Tarefas de Base para a Análise de Desempenho de Lajes de Concreto 

Armado 

Resumo 

Embora lajes maciças sejam largamente adotadas em estruturas convencionais 
de concreto armado, seu dimensionamento envolve tarefas de abordagem 
delicada. Isso se deve, sobretudo, à ausência de consenso entre a diversidade 
de procedimentos aplicados à determinação dos deslocamentos e esforços. 
Desse modo, neste trabalho, é realizada a análise do desempenho mecânico de 
lajes maciças de concreto armado, apoiadas sobre elementos indeslocáveis e 
submetidas a um carregamento uniforme ao longo de toda sua superfície. O 
desenvolvimento de tal análise se dá mediante o Método das Grelhas e de sua 
adaptação pelo Método de Marcus, bem como a partir da Teoria das Placas 
Delgadas de Kirchhoff, considerando tanto as Tabelas de Barés como as 
soluções propostas por Navier e por Levi para a equação diferencial das placas. 
O objetivo em questão é comparar o comportamento do elemento estrutural 
obtido segundo os referidos modelos, todos eles tradicionais da prática do 
cálculo de estruturas na construção civil. Para o cumprimento desse propósito, 
foram elaborados códigos computacionais em linguagem C++ que aplicam os 
procedimentos de cada um dos métodos e permitem obter valores de 
deslocamentos e momentos para as lajes objeto de estudo. Os resultados 
alcançados mostraram-se consistentes. 
 
Palavras-chave: Concreto Armado. Placas. Desempenho Mecânico. Análise. 

TITLE: Basic Tasks for Mechanical Performance Analysis of Reinforced Concrete 

Slabs 

Abstract 

Even though conventional slabs are widely adopted in usual reinforced concrete 
structures, its its design represents a task of delicate approach. That’s mainly due 
to the lack of consensus among the several models applied to the internal forces 
and displacements determination. Therefore, in this work it is developed the 
mechanical performance analysis of conventional reinforced concrete slabs, 
supported by undeformable elements and submitted to a uniform load on its entire 
surface. Such analysis is carried out from the Grids Method and its adaptation by 
the Marcus Method, as well as from the Kirchhoff’s Thin Plates Theory, 
considering both the Barés Tables and the solutions proposed by Navier and Levi 
to the Diferential Equation of Plates. The objective in question is to compare the 
structural element behavior obtained from each one of them, which are all 
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traditional models from the practice of structure calculating in construction. To 
fulfill this purpose, computational codes were created in C++ language that aplly 
the procedure of each model calculates transverse displacements and moments 
on the la plate. The results achieved were consistent. 
 
Keywords: Reinforced Concrete. Plates. Mechanical performance. Analysis. 
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CÓDIGO: ET1423 

AUTOR: ELOAN DO NASCIMENTO FRANÇA 

ORIENTADOR: LEANDRO IBIAPINA BEVILAQUA 

 

 

TÍTULO: Modificações da gravidade inspiradas no modelo de Born-Infeld 

Resumo 

No presente trabalho, investigamos modificações da gravitação de Einstein, a 
Teoria Geral da Relatividade. O objetivo é analisar a possibilidade de remoção 
de singularidades físicas presentes nas soluções de campo forte, tais como o 
centro de buracos negros. Tais modificações têm como caso limite a teoria 
original de Einstein mas não apresentam os mesmos problemas de 
singularidades. Em particular, estudamos uma modificação inspirada no modelo 
proposto por Max Born e Leopold Infeld em meados de 1934, que soluciona um 
problema análogo para o eletromagnetismo de Maxwell, onde há uma 
divergência na auto-energia de uma carga pontual. A teoria de Born e Infeld 
modifica as equações de Maxwell para campos fortes, estabelecendo um teto 
para o campo eletromagnético. Por possuírem similaridades em suas estruturas 
matemáticas o modelo de Born-Infeld pode ser aplicado a gravitação na teoria 
de Einstein. 

  

 
 
Palavras-chave: Campos, Relatividade, Singularidades, Gravitação, Born-Infeld. 

TITLE: Gravity modifications inspired by the Born-Infeld model 

Abstract 

In this work we investigate modifications of Einstein theory of Gravity, the so-
called General Theory of Relativity. Our goal is to study the possibility of removing 
the physical singularities that appear in solutions in the strong field regime, such 
as in the interior of black holes. The modifications studied have Einstein’s original 
theory as a limiting case but  as no singularities. In particular, we studied a 
modification inspired by a model proposed by Leopold Infeld and Max Born in 
1934 that solved an analogous problem in Maxwell’s  theory of electrodynamics, 
where there’s a divergence in the self-energy of a pontual charge. The Born-Infeld 
theory replaces Maxwell’s equation introducing a upper limit for the 
electromagnetic field. We explore the similarities of the two situations to apply the 
same techniques to gravity. 
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Keywords: Fields, Relativity, Singularities, Gravitation, Born-Infeld. 
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TÍTULO: A comparação entre monopolos planares UWB de diferentes formatos 

com a mesma área 

Resumo 

Este trabalho apresenta uma análise teórica e experimental sobre as 
propriedade das antenas de microfita e o estudo comparativo de área para 
diferentes formatos para sistema de banda ultra larga. O estudo partiu da análise 
do patch rectangular de microfita operando na faixa de 3.5GHz com o plano de 
terra truncado e por sua vez, foi observado a equivalência de área para que o 
patch circular e hexagonal tivesse a mesma frequência de operação e uma 
banda ultra larga. Foram construídos três protótipos com diferentes geometrias, 
partindo dá geometria básica da estrutura rectangular. Foi observado uma boa 
concordância entre os resultados medidos e simulados. Assim, este trabalho tem 
como objetivo o efeito comparativo de área entre diferentes monopolos com 
banda ultra larga. 
 
Palavras-chave: Antena de microfita;monopolo de microfita;patch rectangular; 

TITLE: The monopole microstrip antenna properties and a comparative study of 

different patch geometries for Ultra Wide Band systems applications 

Abstract 

This paper presents an experimental analysis on the monopole microstrip 
antenna properties and a comparative study of different patch geometries for 
Ultra Wide Band systems applications. This work started with the analysis of a 
rectangular microstrip patch antenna with truncated ground plane operating at 
3.5 GHz and considers the equivalence between the patch area and its 
resonance frequency. Three antena prototypes were fabricated, one with 
rectangular patch, one with circular patch and one with hexagonal patch, all of 
them with the same area. A good agreement was observed between the 
simulation and measured results, validating the analysis. 
 
Keywords: UWB;Microstrip antenna;microstrip monopole;circular patch; 
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ORIENTADOR: SALETE MARTINS ALVES 

 

 

TÍTULO: RESPOSTA TRIBOLÓGICA DE PAR SOB CONTATO METÁLICO E 

SEMI-METÁLICO 

Resumo 

O presente trabalho está concentrado em avaliar como diferentes composições 
em um material de disco de freio influenciam o desempenho tribológico quando 
em deslizamento contra pastilhas convencionais. Os aços utilizados na 
fabricação dos discos foram o SAE 1020 e o SAE 1045, bem como pastilhas de 
freio metálicas e semi-metálicas. Um tribômetro com configuração Pin-On-Disc 
foi utilizado na condução dos ensaios onde as pastilhas de freio foram adaptadas 
para um formato de pino. A carga normal foi mantida constante em 150 N, bem 
como a velocidade de 600 rpm durante 7200 s. Os resultados mostram um 
aumento do desgaste e do coeficiente de atrito ao aumentar a composição para 
um contato metálico, já para o semi-metálico a relação é inversa. 
 
Palavras-chave: atrito, desgaste, composição, tribologia 

TITLE: TRIBOLOGICAL ANSWER OF PAIR UNDER METALLIC AND SEMI-

METALLIC CONTACT 

Abstract 

 

The current work is focused on evaluating how different compositions of disc-pad 
on a break-system changes the tribological answer. Carbon steel SAE 1020 and 
SAE 1045 were used for the role of the disc and conventional metallic and semi-
metallic break pads were adapted for the test. A Pin-On-Disc configuration 
tribometer was used to conduct the tests. The normal load was kept constant in 
150 N, the rotation speed was 600 rpm during 7200 s. It is possible to identify 
that both wear and coefficient of friciton increases when there is a metallic contact 
and a higher amounts of carbon on its composition. Also, it is possible to make 
the opposite affirmation for the semi-metallic contact with lower amounts of 
carbono. 

 
 
Keywords: friction, wear, composition, tribology 
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CÓDIGO: ET1443 
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TÍTULO: Usando o método Monte Carlo via Cadeias de Markov (MCMC) para 

vincular modelos cosmológicos com dados de Quasares 

Resumo 

O uso de quasares como observável para impor vínculos aos parâmetros 
cosmológicos apresenta uma maneira de testar e verificar, em altos redshifts (z 
\lesssim 6), os resultados obtidos por outros observáveis já consolidados na 
literatura , como supernovas Ia, oscilações acústicas de bárions e parâmetro de 
Hubble. Neste trabalho foi utilizado o conjunto de dados de Risaliti e Lusso de 
808 quasares para, através do método Markov Chain Monte Carlo (MCMC), 
minimizar os parâmetros cosmológicos em uma função $\chi^2$. Foi testado 
também um modelo de interação entre os componentes do setor escuro. Para o 
modelo \Lambda CDM, os parâmetros cosmológicos obtidos na minimização 
foram: \Omega_M = 0.27_{-0.12}^{+0.20} e \Omega_{\Lambda} = 0.89_{-
0.61}^{+0.22}, em conformidade com os valores mais conhecidos por outros 
observáveis. Para o parâmetro de acoplamento, foi encontrado \epsilon = -
0.09_{-0.87}^{+0.45}, de acordo com o caso no qual não há acoplamento. Apesar 
das incertezas serem mais altas do que para outros observáveis, o uso de 
quasares sonda a expansão do Universo até redshifts bem mais elevados. 

 
Palavras-chave: QUASARES, MARKOV CHAIN MONTE CARLO, 

PARÂMETROS COSMOLOGICOS 

TITLE: Using the Markov Chain Monte Carlo Method (MCMC) to Constrain 

Cosmological Models with Quasar Data 

Abstract 

The use of quasars as observable to impose constraints to cosmological 
parameters presents a way to test and verify, in high redshifts (z \ lesssim 6), the 
results obtained by other observables already consolidated in the literature, such 
as supernova Ia, baryonic acoustic oscillations and Hubble parameter. In this 
work we used the 808 quasar Risaliti and Lusso dataset to minimize the 
cosmological parameters in a $ \ chi ^ 2 $ function using the Markov Chain Monte 
Carlo method (MCMC). A model of interaction between dark sector components 
was also tested. For the \ Lambda CDM model, the cosmological parameters 
obtained in the minimization were: \ Omega_M = 0.27 _ {- 0.12} ^ {+ 0.20} and \ 
Omega _ {\ Lambda} = 0.89 _ {- 0.61} ^ {+ 0.22}, in accordance with the values 
best known by other observables. For the coupling parameter, \ epsilon = -0.09 _ 
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{- 0.87} ^ {+ 0.45} was found, according to the case in which there is no coupling. 
Although uncertainties are higher than for other observables, the use of quasars 
probes the expansion of the universe to much higher redshifts. 
 
Keywords: QUASARS, MARKOV CHAIN MONTE CARLO, COSMOLOGICAL 

PARAMETERS 
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TÍTULO: Avaliação de Pré-tratamentos da fibra de coco verde visando a 

produção de Butanol 

Resumo 

 

A escassez e a alta dos combustíveis fósseis, levaram países a investirem na 
produção de biocombustíveis. O biobutanol é o combustível lignocelulósico com 
maior desempenho devido ao alto armazenamento de energia comparado ao 
etanol. O butanol pode ser produzido a partir de fermentação ABE usando casca 
do coco verde após realização de pré-tratamentos alcalino, acido e combinado, 
a fim de reduzir o teor de lignina facilitando o acesso da enzima celululolítica a 
celulose. O pré-tratamento alcalino (LCM 1) apresentou melhor eficácia na 
redução de lignina, superior a 45%, além de manter significativa quantidade de 
hemicelulose, importante no processo fermentativo devido a liberação de 
pentoses. O LCM 1 obteve, no geral, melhores resultados no processo de 
adsorção e dessorção com uso do extrato enzimático comercial. Assim, a 
biomassa foi usada na hidrólise enzimática em situações diferentes. Entretanto, 
os resultados não apresentaram disparidades, o que sugere que as alterações 
como uso de tampão mais surfactante e realização de dessorção prévia não 
causaram efeitos significativos. 

 
 
Palavras-chave: biobutanol. coco. celulose. hemicelulose. lignina. hidrólise 

TITLE: Pre-treatment evaluation of green coco fiber for buthanol production 

Abstract 

Scarcity and high fossil fuels have led countries to invest in biofuel production. 
Biobutanol is the highest performing lignocellulosic fuel due to the high energy 
storage associated with ethanol. Butanol can be produced from ABE fermentation 
using green coconut shell after pre-alkaline, acidic and combined, a reduction 
purpose or lignin content facilitating cellulolytic enzyme access to cellulose. The 
alkaline pretreatment (LCM 1) showed the low lignin content, greated than 45%, 
besides maintaining a minimum amount of hemicellulose, important in the 
fermentative process due to the release of pentoses. LCM 1 generally achieved 
better results in the adsorption and desorption process with the use of enzymatic 
mixing. Thus, a biomass was used in enzymatic hydrolysis in different situations. 
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However, the results show no firing, which suggests that changes such as the 
use of the more surfactant buffer and prior desorption do not cause negative 
effects. 

 
 

 
Keywords: biobutanol. coconut. cellulose. hemicellulose. lignin. hydrolysis 
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TÍTULO: Avaliação e Melhoria das Mensagens de Erro Geradas por Parsers 

Resumo 

Este trabalho consiste na descrição das gramáticas que definem linguagens de 
programação Java e Pascal através de Parsing Grammars Expressions (PEGs), 
a anotação de rótulos nessas gramáticas e a adição de regras de recuperação a 
esses rótulos. Após isso, comparar os resultados dessa anotação manual com 
os resutados dois algoritmos de anotação automática, a fim de avaliá-los. 
 
Palavras-chave: parsing expression grammars, PEG, parser, recuperação de 

erros 

TITLE: Avaliação e Melhoria das Mensagens de Erro Geradas por Parsers 

Abstract 

This work consists of describing the grammars that define Java and Pascal 
programming languages through Parsing Grammars Expressions (PEGs), 
annotating labels in these grammars, and adding recovery rules to these labels. 
After that, compare the results of this manual annotation with the results of two 
automatic annotation algorithms in order to evaluate them. 
 
Keywords: parsing expression grammars, PEG, parser, error recovery 
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TÍTULO: OXIDAÇÃO ANÓDICA PARA DESCONTAMINAÇÃO DE EFLUENTE 

REAL DO HERBICIDA GLIFOSATO UTILIZANDO ANODO DE DIAMANTE 

DOPADO COM BORO 

Resumo 

O glifosato é um dos herbicidas mais utilizados na atualidade em várias culturas. 
Segundo alguns estudos, este herbicida apresenta características 
carcinogênicas, podendo encontrar-se em cursos hídricos, não só pelo pela sua 
lixiviação em solos, como também nos efluentes das indústrias que o produz. 
Devido ao seu impacto negativo nos seres vivos, este trabalho tem como objetivo 
estudar o tratamento de uma solução sintética contendo glifosato através do 
processo de oxidação eletroquímica com ânodo de diamante dopado com boro. 
Testaram-se dois sistemas eletroquímicos em batelada, um com agitação 
magnética e outro com recirculação. Analisaram-se alguns parâmetros de 
operação como, densidade de corrente (j=30 – 200 mA cm-2), concentração 
inicial de glifosato (250 – 850 mg L-1) e pH inicial (3 – 9). As condições de 
operação que forneceram melhores resultados foram: j= 100 mA cm-2, 850 mg 
L-1 de glifosato e pH natural do efluente = 5,0. O desempenho do aparato 
experimental foi avaliado em termos de remoção de demanda química de 
oxigénio (DQO) e por requisitos energéticos. Ao fim de 120 min de tratamento, 
comparando o sistema de agitação magnética com o de recirculação verificou-
se que o primeiro é o mais viável economicamente com um consumo de energia 
de 56 kWh m-3. 

 
 
Palavras-chave: Glifosato, AMPA, eletrólito suporte, DQO. 

TITLE: Anode OxidationFor decontamination of actual glyphosate herbicide 

effluent using boron-doped diamond anode 

Abstract 

 

Glyphosate is one of the most widely used herbicides in various crops. According 
to some studies, this herbicide has carcinogenic characteristics, being able to be 
found in water courses, not only for its leaching in soils, but also in the effluents 
of the industries that produce it. Due to its negative impact on living beings, this 
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work aims to study the treatment of a synthetic solution containing glyphosate 
using electrochemical oxidation process with diamond-boron doped anode. Two 
batch electrochemical systems were tested, one with magnetic stirring and 
another with recirculation. Some operating parameters such as current density (j 
= 30-200 mA cm-2), initial glyphosate concentration (250- 850 mg L-1) and initial 
pH (3 - 9) were analyzed. The operating conditions that provided the best results 
were: j = 100 mA cm-2, 850 mg L-1 of glyphosate and the natural effluent pH = 
5.0. The performance of the experimental apparatus was evaluated in terms of 
removal of chemical oxygen demand (COD) and energy requirements. After 120 
min of treatment, comparing the magnetic stirring system to the recirculation it 
was verified that the first one is the most economically viable with an energy 
consumption of 56 kWh m-3. 

 
 
Keywords: Glyphosate, AMPA, electrolyte support, COD 
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TÍTULO: Sistemas de microemulsão como fluidos de combate a perda de 

circulação: teste e modelagem em novo aparato experimental. 

Resumo 

Durante a perfuração de poços de petróleo, problemas como a perda de 
circulação em formações permeáveis e fraturas naturais podem ocorrer. Para 
sanar esse problema, podem ser utilizados sistemas de géis aliados aos 
Materiais de Combate a Perda (LCM), que são denominados tampões. Diante 
disso, o presente trabalho teve como objetivo construir, testar e modelar um 
equipamento utilizando um sistema de gel de microemulsão e fibras de coco 
(LCM), em diferentes granulometrias tratada com microemulsão, simulando um 
combate a perda de circulação Na preparação do gel microemulsionado, foi 
utilizado o sistema composto por: 12% de sabão base (T), 6% de etanol (C), 23% 
de óleo de pinho (FO), 59% de água (FA) e 0,85% de goma guar com fibras de 
coco de granulometrias #35, #100 e #200 tratada por microemulsão (20% C/T, 
40% FO e 40% FA) e 22,5 g de bentonita. O simulador de perda representou 
satisfatoriamente uma formação fraturada e o gel reduziu a permeabilidade com 
uma massa mínima (50g) de tampão estudado. As fibras tratadas apresentaram 
afinidade pelo gel desenvolvido e possibilitaram o espalhamento do gel sobre a 
superfície dos poros da rocha, mostrando afinidade química pela superfície, 
facilitando o processo de deposição e tamponamento das fraturas. 
 
Palavras-chave: Perda de circulação, simulação, LCM, tensoativos, géis de 

microemulsão 

TITLE: Microemulsion system as circulation loss combat fluids: testing and 

modeling in new experimental apparatus 

Abstract 

During drilling of oil wells, problems such as loss of circulation in permeable 
formations and natural fractures may occur. To remedy this problem, gel systems 
combined with Loss Fighting Materials (LCM), which are called buffers, can be 
used. Therefore, the present work aimed to construct, test and model an 
equipment using a system microemulsion gels and coconut fibers (LCM) , in 
different granulometries treated with microemulsion, simulating a fight against 
circulation loss. The system consisted of: 12% base soap (S), 6% ethanol (C), 
23% pine oil (FO), 59% water (FA) and 0.85% guar gum with granulometry's 
coconut fibers of # 35, # 100 and # 200 , all trated with microemulsion (20% C/S, 
40% FO and 40% FA) and 22.5 g bentonite. The loss simulator satisfactorily 
represented a fractured formation and the gel reduced permeability with a 
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minimum mass (50g) of buffer studied. The treated fibers showed affinity for the 
developed gel and allowed the gel to spread on the pore surface of the rock, 
showing chemical affinity for the surface, facilitating the fracture deposition and 
buffering process. 
 
Keywords: Loss of circulation, simulation, LCM, surfactants, microemulsion gels 
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TÍTULO: Rastreamento de Camundongos e Classificação de Imagens Durante 

Experimentos de Neurociências Comportamental 

Resumo 

O desenvolvimento de ferramentas computacionais permite a implementação de 
novas tecnologias, promovendo um avanço na pesquisa em neurociências e 
elevando os limites do design experimental. A ferramenta computacional 
desenvolvida neste estudo é baseada nas redes neurais convolucionais e no 
algoritmo You Only Look Once (YOLO) para detectar e rastrear camundongos 
em vídeos gravados durante experimentos de neurociência comportamental. A 
tarefa de detecção de camundongos consiste em determinar a localização na 
imagem onde os animais estão presentes, para cada quadro adquirido a partir 
de uma câmera. Considerando a alta precisão dos resultados, o trabalho 
desenvolvido permite que os experimentalistas realizem o rastreamento de 
camundongos de forma confiável e não invasiva, evitando erros comuns do 
sistema que exigem delimitações de regiões de interesse (ROI) ou até mesmo 
identificadores luminosos evasivos como LEDs para rastreamento dos animais. 

Palavras-chave: Aprendizado de Máquina, Rastreamento de Objetos, 

Neurociências Comportal 

TITLE: Mice Tracking and Image Classification During Behavioral Neuroscience 

Experiments 

Abstract 

The development of computational tools allows the implementation of new 
technologies, promoting an advance in Neuroscience research and raising the 
limits of experimental design. The computational tool developed in this study is 
based on the convolutional neural networks and the You Only Look Once (YOLO) 
algorithm for detecting and tracking mice in videos recorded during behavioral 
neuroscience experiments. The task of mice detection consists of determining 
the location in the image where the animals are present, for each frame acquired. 
Considering the high accuracy of the results, the developed work allows the 
experimentalists to perform mice tracking in a reliable and non-evasive way, 
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avoiding common system errors that require delimitations of regions of interest 
(ROI) or even evasive luminous identifiers such as LED for tracking the animals. 
 
Keywords: Machine Learning,Object Tracking,Behavioral Neuroscience 
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TÍTULO: Desenvolvimento de Técnicas de Aprendizagem Supervisionada para 

Detecção de Objetos em Imagens Aéreas 

Resumo 

O desenvolvimento de técnicas de aprendizagem de maquina têm se tornado 
algo cada vez mais comum, e com o avanço do poder computacional nos últimos 
anos possibilitou o surgimento de algoritmos de detecção de objetos com alta 
precisão e ótimos desempenhos. Este trabalho têm como objetivo, a partir de 
uma base de dados obtidas de um drone DJI Spark nas proximidades da UFRN, 
aplicar a utilização de algoritmos modernos de detecção de objetos, que utilizam 
dos mais recentes conceitos de Aprendizagem de Máquina e Visão 
Computacional, usando uma GPU (Graphics Processing Unit) para realizar todo 
o processamento dos dados. 

Palavras-chave: Machine Learning. Inteligência artificial. Monitoramento. YOLO 

TITLE: Object Detection in Aerial Images Using Machine Learning 

Abstract 

The development of machine learning techniques has become increasingly 
common, and the advancement of computational power in recent years has 
enabled the emergence of object detection algorithms with high accuracy and 
optimum performance. This work aims, from a database obtained from a DJI 
Spark drone near UFRN, to apply the use of modern object detection algorithms, 
which use the latest concepts of Machine Learning and Computer Vision, using 
a GPU (Graphics Processing Unit) to perform all data processing. 
 
Keywords: Machine Learning. Artificial Intelligence. Monitoring. YOLO 
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TÍTULO: Rastreamento de Camundongos Utilizando Processamento Digital de 

Imagens e Aprendizagem de Máquina 

Resumo 

Limites do design experimental em Neurociências comportamental podem ser 
ultrapassados com o desenvolvimento de ferramentas computacionais 
direcionadas para a pesquisa científica. As redes neurais convolucionais 
apresentam-se como uma ótima alternativa para desempenhar o papel de 
classificação e rastreamento de objetos em imagens. Neste projeto, foram 
desenvolvidos algoritmos utilizando redes neurais artificiais com objetivo de se 
rastrear animais durante tarefas comportamentais em experimentos de 
neurociências e, também, classificar possíveis padrões comportamentais. Para 
o desenvolvimento computacional foram utilizadas as linguagens de 
programação C++ e Python, assim como a biblioteca livre de Visão 
Computacional - OpenCV. Também foi utilizado as redes neurais convolucionais 
e o algoritmo You Only Look Once (YOLO) para rastreamento e detecção dos 
camundongos em vídeos registrados durante os experimentos. 

Palavras-chave: Aprendizado de máquina, Rastreamento de objetos, 

Neurociência 

TITLE: Mice Tracking Using Digital Image Processing and Machine Learning 

Abstract 

Limits of experimental design in behavioral Neuroscience can be overcome with 
the development of computational tools aimed at scientific research. 
Convolutional neural networks are a great alternative to play the role of 
classification and tracking of objects in images. In this project, algorithms were 
developed using artificial neural networks to track animals during behavioral 
tasks in neuroscience experiments and to classify possible behavioral patterns. 
For the computational development were used the programming languages C++ 
and Python, as well as the free library of computer vision - OpenCV. 
Convolutional neural networks and the You Only Look Once (YOLO) algorithm 
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were also used to track and detect mice in videos recorded during the 
experiments. 
Keywords: Object Tracking, Machine Learning, Neuroscience 
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TÍTULO: Construção de Base de Dados com Imagens Adquiridas por Câmeras 

de Monitoramento 

Resumo 

“O aprendizado de máquina (Machine Learning) é uma área da inteligência 
artificial (IA), que fornece aos sistemas a capacidade de aprender e melhorar 
automaticamente, a partir da experiência, sem ser explicitamente programado.” 
What is Machine Learning? A definition. Disponível em: 
<https://www.expertsystem.com/machine-learning-definition/l>. Acesso em: 4 
ago. 2019. O processo de aprendizagem começa com observações dos dados 
a fim de encontrar padrões e tomar melhores decisões no futuro com base nos 
exemplos que fornecemos para aprendizagem. O projeto de iniciação científica 
ao qual este relatório se refere mostrou na prática como esses conceitos são 
aplicados na resolução de problemas relacionados a detecção de objetos em 
imagens e vídeos. Mais especificamente, o funcionamento do processo de 
coleta, armazenamento e pré-processamento dos dados utilizados no 
reconhecimento dos padrões. A detecção de objetos é um problema muito 
recorrente do aprendizado de máquina e visão computacional, mas com os 
avanços das tecnologias de processamento gráfico e das redes neurais 
convolucionais tornou-se viável a detecção de objetos em imagens e vídeos, 
abrindo um leque de oportunidades para a pesquisa e desenvolvimento de 
aplicações. Este relatório apresenta uma solução para esse problema, aplicado 
à imagens aéreas coletadas com o uso de VANT (veículo aéreo não tripulado), 
e de câmeras de monitoramento. 

Palavras-chave: Aprendizado de máquina, redes neurais convolucionais. 

TITLE: Database Construction with Images Acquired by Surveillance Cameras 

Abstract 

“Machine Learning is an area of artificial intelligence (AI) that provides systems 
with the ability to automatically learn and improve from experience without being 
explicitly programmed.” What is Machine Learning? A definition. Disponível em: 
<https://www.expertsystem.com/machine-learning-definition/l>. Acesso em: 4 
ago. 2019. The learning process begins with observations of the data to find 
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patterns and make better decisions in the future based on the examples we have 
provided. The scientific initiation project to which this report refers has shown in 
practice how these concepts are applied in problem-solving related to object 
detection in images and videos. More specifically the operation of the collecting 
process, storing and preprocessing the data that will be detected by the 
standards. Object detection is a very recurring problem of machine learning, but 
with advances in graphics processing technologies and convolutional neural 
networks Object detection in images and videos is feasible, opening up a range 
of opportunities for research and applications. The report proposes a solution to 
this problem as it applies to aerial images collected using UAV (unmanned aerial 
vehicle), and surveillance cameras. monitoring. 
 
Keywords: Machine Learning, convolutional neural network, computer vision. 
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TÍTULO: Registro de Imagens e Construção de Base de Dados Utilizando um 

Veículo Aéreo não Tripulado 

Resumo 

A utilização de VANTs (Veículo Aéreo Não Tripulado) em aplicações de 
monitoramento aéreo estão se tornando cada vez mais frequêntes nos dias 
atuais. O avanço do poder computacional nos últimos anos possibilitou o 
surgimento de algoritmos de detecção de objetos com alta precisão e ótimos 
desempenhos. Este trabalho junta esses dois importantes avanços tecnológicos, 
visando a construção de uma base de dados obtidas à partir de um drone DJI 
Spark nas proximidades da UFRN, e a utilização dessa base de dados em 
algoritmos modernos de detecção de objetos, que utilizam os mais recentes 
conceitos de Aprendizagem de Máquina e Visão Computacional, usando uma 
GPU(Graphics Processing Unit ). Bons resultados foram obtidos, e uma ótima 
base de dados foi criada, abrindo um leque de possibilidades para futuras 
aplicações de monitoramento aéreo utilizando VANTs 

Palavras-chave: Base de Dados. Visão Computacional. Aprendizagem de 
Máquina. VANT. 

TITLE: Unmanned Aerial Vehicle for Image Recording and Database 

Construction 

Abstract 

The use of unmanned aerial vehicle (UAVs) in aerial monitoring applications is 
becoming increasingly common today. The advancement of computational power 
in recent years has enabled the emergence of object detection algorithms with 
high accuracy and optimum performance. This work brings together these two 
important technological advances, aiming to build a database obtained from a 
DJI Spark drone near UFRN, and to use this database in modern object detection 
algorithms, which use the latest Machine Learning and Computer Vision concepts 
using a Graphics Processing Unit (GPU). Good results were obtained, and a 
great database was created, opening a range of possibilities for future aerial 
monitoring applications using UAVs. 
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Keywords: Database.Computer Vision.Machine Learning.UAV. 
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TÍTULO: Sistema automatizado com monitoramento para reuso de água potável, 

pluviais e residuais para fins residenciais. 

Resumo 

A presente pesquisa tecnológica tem por objetivo desenvolver um produto 
protótipo que possa ser facilmente instalado em qualquer residências para o 
controle e monitoramento do consumo de água. Para tanto, o protótipo de ser 
acoplado ao encanamento da residência por onde passam águas passíveis de 
serem reaproveitadas para fins domésticos como descarga em bacias sanitárias, 
lavar calçadas, sistemas de irrigação de jardim, entre outros. Alguns exemplos 
de locais de instalação são no despejo de água da máquina de lavar roupas e 
no despejo de água da chuva. Em um primeiro momento da pesquisa foi 
desenvolvido um protótipo para reaproveitar a água oriunda da máquina de lavar 
roupas. Este tipo de máquina geralmente tem dois ou três ciclos de lavagem, 
portanto dois ou três intervalos em que a água é despejada. O primeiro despejo 
é de água suja e não reaproveitável para quase todos o fins. Já a partir do 
segundo despejo, a água já é reaproveitável contendo apenas sabão e 
amaciante, no geral. O desafio é separar a água do primeiro despejo do segundo 
em diante. O protótipo faz a separação através de um encanamento com uma 
válvula comandada por sinais elétricos. Ela foi colocada na tubulação que vai 
para um reservatório. Quando a máquina está no seu primeiro ciclo, portanto 
despejando água suja, a válvula está fechada, assim a água segue seu caminho 
normal. Quando a máquina está no segundo ou terceiro ciclo, a válvula abre e a 
água vai para um reservatório para reutilização. 

Palavras-chave: Água, reuso, reutilizar, reaproveitamento, máquina,lavar,roupa. 

TITLE: Automated monitoring system for the reuse of potable water, rainwater 

and wastewater for residential purposes. 

Abstract 

This technological research aims to develop a prototype product that can be 
easily installed in any home for the control and monitoring of water consumption. 
To this end, the prototype to be coupled to the plumbing of the residence through 
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which pass water that can be reused for domestic purposes such as flushing 
toilets, washing sidewalks, garden irrigation systems, among others. Some 
examples of installation locations are washing machine water discharge and 
rainwater discharge.     Initially, a prototype was developed to reuse water from 
the washing machine. This type of machine usually has two or three wash cycles, 
so two or three intervals at which water is discharged. The first dump is dirty water 
and is not reusable for almost all purposes. Already from the second dump, the 
water is already reusable containing only soap and softener, in general. The 
challenge is to separate the water from the first dump from the second onwards.    
The prototype separates through a pipeline with a valve commanded by electrical 
signals. It was placed in the pipe that goes into a reservoir. When the machine is 
in its first cycle, so pouring dirty water, the valve is closed, so the water goes its 
normal way. When the machine is in the second or third cycle, the valve opens 
and water goes into a reservoir for reuse. 
 
Keywords: Water, reuse, washing machine. 
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TÍTULO: NANOREVESTIMENTO SUPERHIDROFÓBICO DE 

NANOCOMPÓSITO PTFE/ÓXIDO DE GRAFENO REDUZIDO FABRICADO 

POR DEPOSIÇÃO DE ESPUMA EM FIBRAS DE PLA 

Resumo 

Contemporaneamente, materiais baseados em grafeno com diferentes 
funcionalidades têm sido estudados e bastante utilizados em inúmeras 
aplicações tecnológicas em razão de sua enorme versatilidade. Nesse trabalho 
buscamos obter uma superfície superhidrofóbica baseada em um modelo com 
ângulos de contato elevados, observado na flor de lótus e outros, onde deixamos 
o tecido funcionalizado com superfície de caráter superhidrofóbico, para isso 
imobilizamos o tecido com óxido de grafeno reduzido e uma concentração de 
PTFE em meio ácido, com alta temperatura durante um tempo determinado. 
Então o trabalho tem como objetivo estudar de forma sistemática o processo de 
síntese de óxido de grafeno e óxido de grafeno reduzido pelo método de 
Hummers modificado e imobilização no tecido de algodão por tratamento térmico 
controlando-se o tempo e a temperatura para a redução e o processo de 
deposição dos nanorevestimentos de nanopartículas de PTFE e óxido de 
grafeno reduzido funcionalizadas com uma nanoemulsão, obtendo um durável 
efeito lótus em fibras têxteis via exaustão. Técnicas de caracterização por 
difração de raios-X foram importantes para avaliar a estrutura morfológica e 
qualidade dos materiais obtidos. Os resultados obtidos mostraram a produção 
de grafeno com diferentes graus de oxidação, definindo-se uma melhor condição 
química para a produção de dispersões estáveis de grafeno e o 
nanorevestimento superhidrofóbico de nanocompósito PTFE/óxido de grafeno 
reduzido. 

Palavras-chave: óxido de grafeno reduzido, nanorevestimento, superhidrofóbico. 

TITLE: PTFE / REDUCED GRAPHEN OXIDE SUPERHYDROPHOBIC 

NANORECOMING MANUFACTURED BY FOAM DEPOSITION IN PLA FIBERS 

Abstract 
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Currently, graphene based materials with different functionalities have been 
studied and widely used in many technological applications due to their enormous 
versatility. In this work we seek to obtain a superhydrophobic surface based on a 
model with high contact angles, observed in the lotus flower and others, where 
we leave the functionalized tissue with surface of superhydrophobic character, 
for this we immobilize the tissue with reduced graphene oxide and a 
concentration of PTFE in acid medium with high temperature for a specified time. 
Therefore, the objective of this work is to systematically study the synthesis 
process of graphene oxide and graphene oxide reduced by the modified 
Hummers method and immobilization in the cotton fabric by heat treatment, 
controlling the time and temperature for reduction and reduction. The deposition 
process of nanoparticles of nanoparticles of PTFE and reduced graphene oxide 
functionalized with a nanoemulsion, obtaining a durable lotus effect on textile 
fibers via exhaustion. X-ray diffraction characterization techniques were 
important to evaluate the morphological structure and quality of the obtained 
materials. The results showed the production of graphene with different degrees 
of oxidation, defining a better chemical condition for the production of stable 
dispersions of graphene and the superhydrophobic nanocomposite PTFE / 
reduced graphene oxide coating. 
 
Keywords: reduced graphene oxide, nanorevent, superhydrophobic. 
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TÍTULO: Levantamento de Critérios Pedagógicos para a Inserção de Apps no 

Ensino e Aprendizagem da Matemática 

Resumo 

Com a disseminação dos smartphones, esforços são empreendidos para o 
desenvolvimento de apps para dispositivos móveis que possam fornecer 
subsídios para o ensino de Matemática. Este trabalho objetivou apresentar o 
processo de busca, catalogação e classificação de apps incluídos na Plataforma 
OBAMA (Objetos de Aprendizagem para Matemática). Contribuímos com a 
integração dos apps no ensino e aprendizagem da Matemática por meio da 
criação de metadados pedagógicos, levando-se em consideração as matrizes 
referência para cada série, além de colaborar em formações de professores para 
os seus usos. A abordagem no tratamento dos dados é quali-quantitativa devido 
às suas natureza e a usabilidade de Muniz (2009) para a análise pedagógica dos 
apps. Analisamos 201 apps para a Plataforma OBAMA visando as habilidades 
definidas pela Base Comum Curricular [BNCC 2017] e pela Prova Brasil (2011), 
no qual foram classificados para cada etapa de ensino e tema curricular, além 
dos descritores de habilidades das matrizes. Dentre os resultados, uma 
metodologia de classificação de apps educacionais foi definida com base em 
Revisão Sistemática da Literatura (RSL) e o tema Números possui mais recursos 
disponíveis (59%). Os apps e seus metadados foram disponibilizados na busca 
da Plataforma OBAMA e estão disponíveis aos seus usuários. Esta pesquisa tem 
sua relevância social no fato de que o professor terá acesso a apps classificados 
a partir de metadados educacionais apropriados a seus objetivos de ensin 
 
Palavras-chave: Apps. Metadados. Ensino de Matemática. 

TITLE: Survey of Pedagogical Criteria for Apps Integration in Teaching and 

Learning of Mathematics 

Abstract 

With the spread of smartphones, efforts are being made to develop mobile apps 
that can provide subsidies for teaching mathematics. This work aimed to present 
the process of searching, cataloging and classifying applications included in the 
OBAMA Platform (Objetos de Aprendizagem para Matemática). We contribute to 
the creation of pedagogical metadata to facilitate the insertion of Digital 
Information and Communication Technologies for Mathematics, besides 
collaborating in teacher training. We use qualitative-quantitative methodology 
due to the nature of the data and pedagogical usability of Muniz (2009) in the 
analysis of the applications. We ranked the 201 OBAMA apps targeting the skills 
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defined by the Base Nacional Comum Curricular [BNCC 2017] and the Prova 
Brasil (2011), in which they were classified for each stage of teaching and 
curricular theme, besides the descriptors of abilities of the matrices. Among the 
results, 37 apps were removed in the curatorial process, a methodology of 
classification of educational applications was defined based on Systematic 
Review of Literature (RSL) and the issue Numbers has more resources available 
(59%). The metadata is in the process of adapting the functionality of the OBAMA 
Platform and will soon be available to its users. This research has its social 
relevance in the fact that the teacher will have access to apps classified from 
educational metadata appropriate to their teaching objectives. 
 
Keywords: Apps. Metadata. Learning of Mathematics. 
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TÍTULO: Pesquisa etnográfica sobre percepções e vivências da alteridade no 

centro histórico de Natal/RN e suas consequências para o turismo cultural de 

Natal/RN, a partir do caso do Centro de Turismo de Natal 

Resumo 

Natal é um dos principais destinos turísticos da região Nordeste devido sua 
infraestrutura e belezas naturais. Esse contexto é promissor para iniciativas dos 
turismos de consumo, ecológico e também cultural, sendo este último 
fomentador da identidade de um povo ou de uma nação. A Pinacoteca, por 
exemplo, foi em momento anterior, Assembleia e Tesouraria Provincial, sede do 
Governo Estadual em 1902, tendo as obras de melhoramento do prédio a partir 
de um decreto lei nº 2.521 de 10 de dezembro de 1954, instaurando assim uma 
nova denominação, o Palácio Potengi. Tendo passado por diversas reformas 
hoje é um símbolo cultural do estado. Desse modo, o objetivo central do presente 
relatório é perceber a importância do turismo cultural, para estudantes da UFRN 
e IFRN como também representantes do setor cultural da cidade e a sua 
compreensão sobre a realidade deste segmento de turismo, a partir do estudo 
da Pinacoteca do Estado. 
 
Palavras-chave: Pinacoteca Potiguar. Turismo Cultural. Historic Center. 

TITLE: Perceptions and experiences of alterity in the Historic Center of Natal / 

RN: Pinacoteca Potiguar and cultural tourism in the state of Rio Grande do Norte. 

Abstract 

Natal is one of the main tourist destinations of the Northeast region due to its 
infrastructure and natural beauty. This context is promising for consumer, 
ecological and also cultural tourism initiatives, the latter fostering the identity of a 
people or a nation. The Pinacoteca, for example, was at an earlier time, Provincial 
Assembly and Treasury, headquarters of the State Government in 1902, and the 
building improvement works from a decree law No. 2,521 of December 10, 1954, 
thus establishing a new denomination. , the Potengi Palace. Having undergone 
several reforms today is a cultural symbol of the state. Thus, the main objective 
of this report is to understand the importance of cultural tourism for UFRN and 
IFRN students as well as representatives of the city's cultural sector and their 
understanding of the reality of this tourism segment, based on the study of 
Pinacoteca do State. 
 
Keywords: Pinacoteca Potiguar. Cultural tourism. Historic Center. 
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TÍTULO: Pesquisa qualitativa sobre a compreensão e realidade de idosos 

residentes em Natal frente ao Medo de Gestão e a distância da população do 

Centro Histórico como consequência. 

Resumo 

O presente trabalho discorre acerca da segurança pública na cidade de Natal-
RN e como a mesma também implica na alheamento populacional com respeito 
ao Centro Histórico de Natal. Tendo em vista que suas variadas atrações, 
composto por Museus, Igrejas, Palácios, Praças, entre outros; são elementos 
importantes que compõem a cultura local e itinerário para turismo, se tornando 
importante a análise de sua dinâmica. O breve estudo revelou desatenção entre 
a maioria dos entrevistados. Entre os fatores dessa dissipação podemos citar a 
falta de interesse e o desconhecimento acerca do que compõe o Centro Histórico 
de Natal. Esse entendimento foi possível devido a entrevistas semiestruturadas 
realizadas com nove idosos, entre sessenta e cinco anos e oitenta e um anos, 
na cidade de Natal, onde os mesmos expressavam suas opiniões com relação a 
questões envolvendo segurança em seus bairros e suas percepções sobre Natal 
e seu conhecimento ou a falta dele sobre o Centro Histórico de Natal. 
 
Palavras-chave: Insegurança; Centro Histórico de Natal; Gestão do Medo. 

TITLE: Qualitative research on the comprehension and reality of elderly residents 

in Natal facing Fear Management and the distance of the population from the 

Historical Center as a consequence. 

Abstract 

This paper discusses public safety in the city of Natal-RN and how it also implies 
the alienation of the population with respect to the Historic Center of Natal. Given 
that its varied attractions, consisting of Museums, Churches, Palaces, Squares, 
among others; These are important elements that make up the local culture and 
itinerary for tourism, making the analysis of its dynamics important. The brief 
study revealed inattention among most respondents. Among the factors of this 
dissipation we can mention the lack of interest and the lack of knowledge about 
what makes up the Historic Center of Natal. This understanding was made 
possible by semi-structured interviews with nine elderly, aged between sixty-five 
and eighty-one years, in the city of Natal, where they expressed their opinions on 
issues involving security in their neighborhoods and their perceptions about Natal 
and your knowledge or lack thereof about the Historic Center of Natal. 
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TÍTULO: O controle jurisdicional internacional dos direitos subjetivos dos 

migrantes: a jurisprudência da CIJ e o direito de legação 

Resumo 

 

Entre os diversos argumentos utilizados na tentativa de dizimar a existência e 
efetividade do Direito Internacional, um dos mais repetidos é a sua falta de 
aplicação na vida cotidiana do indivíduo. Há certo tempo, esse já não é mais o 
caso. Com a aceleração das relações interpessoais, provocada em parte pela 
globalização característica do século XXI, a migração, mesmo que temporária, 
se torna uma temática comum e alcançável por todos. É por isso que esse ano, 
resolvemos analisar a Convenção de Viena de 1963, que versa sobre os direitos 
consulares e a interpretação dada pela Corte Internacional de Justiça. O 
surpreendente é que esse texto há muito é considerado de interesse restrito à 
categoria dos diplomatas e cônsules, mas com maior atenção, identificamos que 
ele é, na verdade, um dos bastiões de segurança ao cidadão ordinário que viaja, 
mesmo que eventualmente, e precisa ver seus direitos sendo respeitados 
mesmo longe da proteção do território do seu país natal. 

 
 
Palavras-chave: Direito Internacional. Convenção de Viena de 1963. Migrações. 

TITLE: The international jurisdictional control of the subjective rights of migrants: 

the jurisprudence of ICJ and the diplomatic rights 

Abstract 

 

Amongst the many arguments used in the attempt to dizimate the existance and 
effectivity of International Law, one of the most repeated ones is its lack of 
application of the daily life of the individual. For some time now, that has no longer 
been the case. With the acceleration of the interpersonal relations, due partly 
because of the globalization that is charactheristic to the XXI century, migration, 
even if temporary, has become a common and reachable topic. That is why this 
year, we have decided to analyze the Vienna Convention of 1963, relating to the 
rights of consular relations, and the interpretation given to it by the International 
Court of Justice. What is surprising is that this text has for a long time been 
considered of interest only to diplomats and consuls, but with bigger attention, we 
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have identified that it is, in fact, one of the bastions of security that the ordinary 
citizen has when they travel, even eventually, and they need to see their rights 
respected even when away from the protection of their country of citizenship. 

 
 
Keywords: International Law. Vienna Convention of 1963. Migrations. 
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TÍTULO: Egito, África do Norte e Além (núbios e etíopes): a configuração africana 

do Império Romano 

Resumo 

O presente estudo partiu do Projeto de Pesquisa intitulado “Território, paisagem 
e poder no Mundo Antigo”. Este, além de inserir o graduando no debate 
acadêmico sobre os conceitos destacados – somando-os ao de imperialismo, 
identidade e etnicidade - e a sua aplicação à Antiguidade, teve como objetivo dar 
continuidade à investigação não só do Egito sob a dominação romana, mas 
também dos territórios em seu entorno, como a Núbia, a Etiópia e a Líbia, região 
esta que hoje é conhecida como África do Norte. A fonte histórica utilizada para 
a análise do recorte espacial e temporal (séculos I a.C. e I d.C.) foi o Livro XVII 
da Geografia de Estrabão, que está seccionado em três capítulos. Dessa forma, 
utilizando-se da análise de conteúdo proposta por Laurence Bardin, verificou-se 
qual a visão do geógrafo grego sobre essa parte do mundo conhecido nas 
primícias do Império Romano e como esse território foi, portanto, textualmente 
configurado. 

 
Palavras-chave: Estrabão. África. Imperialismo. Território. Paisagem. Identidade. 

TITLE: Egypt, North Africa and Beyond (nubians and ethiopians): the african 

configuration of the Roman Empire 

Abstract 

 

This study derives from the Research Project named “Territory, landscape and 
power in the Ancient World”. This, besides introduct the graduating on the 
academic debate about the highlighted concepts – adding them to the 
imperialism, identity and ethnicity – and their application to Antiquity, has as 
objective to continue the investigation not only of Egypt as a roman domination 
but also of the territories in their environment, like Nubia, Ethiopia and Lybia, 
region that today is know as North Africa. The historic source used to the analysis 
of the spatial and temporal snip (c. I B.C.E. – I C.E.) was the Book XVII of Strabo’s 
Geography, that is sectioned in three chapters. Thus, using the content analysis 
proposed by Laurence Bardin, it was verified wich was the view of the greek 
geographer about this part of the known world in the begining of the Roman 
Empire and how this territory was, therefore, textually configured. 
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TÍTULO: ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: UM OLHAR SOBRE AS 

ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE CAICÓ/RN 

Resumo 

 

Este trabalho apresenta informações referentes a uma pesquisa realizada por 
meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, caracterizada como pesquisa 
qualitativa do tipo etnográfico, tendo como instrumentos de pesquisa, a análise 
de documentos e a aplicação de um questionário semiaberto. Seu embasamento 
teórico e metodológico tomou como aporte os seguintes referenciais: Bogdan e 
Biklen (1994), Brasil (2008), Amaral (1995), Mantoan (2006), Martins (2008), 
Rapoli (2010), dentre outros. A pesquisa tem como objetivos: analisar o 
funcionamento da modalidade de educação especial em escolas da rede 
estadual, localizadas na cidade de Caicó/RN, considerando a perspectiva 
educacional inclusiva; identificar as ações realizadas por meio do atendimento 
educacional especializado – AEE para possibilitar a inclusão escolar dos alunos 
público alvo da educação especial; identificar as dificuldades e necessidades 
que se constituem como barreiras à organização da educação especial em 
escolas estaduais, localizadas no município de Caicó/RN. A investigação foi 
realizada em cinco escolas da rede estadual localizadas no Município de 
Caicó/RN, por meio das observações e questionário aplicado com os 
professores atuantes na Educação Especial. Através da análise das 
informações, constatou-se que as escolas supracitadas vivenciam um momento 
experimental na forma de organização e funcionamento da Educação Especial. 

 
 
Palavras-chave: Educação Especial. Educação Inclusiva. Organização. 

Funcionamento. 

TITLE: ORGANIZATION AND OPERATION OF SPECIAL EDUCATION IN THE 

PERSPECTIVE OF INCLUSIVE EDUCATION: A LOOK AT THE SCHOOLS OF 

THE CAICÓ/RN STATE NETWORK 

Abstract 
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This work presents information about an investigation carried out through the 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte – UFRN, characterized as a qualitative research of the 
ethnographic type, having as research instruments, the analysis of documents 
and the application of a semi-open questionnaire. Its theoretical and 
methodological basis was taken from Bogdan and Biklen (1994), Brasil (2008), 
Amaral (1995), Mantoan (2006), Martins (2008), Rapoli (2010), among others. 
The research aims to: analyze the functioning of the special education modality 
in schools of the state network, located in the city of Caicó/RN, considering the 
inclusive educational perspective; to identify the actions carried out through the 
specialized educational service - AEE to enable the inclusion of school students 
in the target audience of special education; to identify the difficulties and needs 
that constitute barriers to the organization of special education in state schools, 
located in the municipality of Caicó/RN. It was verified that the operation of 
special education in the perspective of inclusive education, in such schools, still 
does not present the recommended conditions, necessitating actions that 
guarantee the effective inclusion of the students that integrates the target 
audience of the special education. 
 
Keywords: Special Education. Inclusive education. Operation. Organization. 
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TÍTULO: O papel do sentimento de simpatia na teoria moral de John Stuart Mill. 

Resumo 

Esta pesquisa pretende contribuir para a compreensão da importância, função e 
conexão dos conceitos de simpatia, aprimoramento moral e natureza humana na 
teoria ética de John Stuart Mill. O aprimoramento do sentimento moral de 
simpatia que se dá em conformidade com a tese hedonista e com os 
mandamentos do princípio da utilidade, permite que o referido sentimento se 
conecte à natureza dos homens de tal modo, que o agir naturalmente simpático 
se torna um constituinte da natureza humana. A aquisição dessa nova 
característica é a resposta que satisfaz as formulações que levantam a 
possibilidade de inconsistências na moralidade do autor no que se refere a 
conformação entre a felicidade individual e a felicidade geral recomendadas pelo 
princípio da utilidade. 
 
Palavras-chave: Simpatia. Natureza humana. Tese Hedonista. Aprimoramento 

moral. 

TITLE: The role of sympathy in the ethics of John Stuart Mill. 

Abstract 

 

This research aims to contribute to the understanding of the importance, function 
and connection of the concepts of sympathy, moral improvement and human 
nature in the ethical theory of John Stuart Mill. The enhancement of the moral 
feeling of sympathy that is in accordance with the hedonistic thesis and the 
commandments of the principle of utility allows such a feeling to be connected to 
the nature of men in such a way that naturally sympathetic action becomes a 
constituent of human nature. The acquisition of this new feature is the answer 
that satisfies the formulations that raise the possibility of inconsistencies in the 
author's morality regarding the conformation between individual happiness and 
general happiness recommended by the principle of utility. 

 
 
Keywords: Sympathy. Human nature. Hedonistic thesis. Moral improvement. 
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TÍTULO: CIDADE, CINEMA E MODERNIDADE 

Resumo 

 

Este trabalho é resultado de um exame reflexivo e analítico no que concerne às 
compreensões acerca das representações do espaço urbano fílmico frente à 
modernidade. Deste modo, este trabalho discute de que modo uma narrativa 
fílmica produz novas concepções imagéticas do espaço urbano inseridas 
sobretudo numa análise pautada nos efeitos da era moderna na sociedade atual. 
Assim sendo, verificou-se elementos que dizem respeito aos aspectos da 
modernidade refletidos na arquitetura, nas sociabilidades urbanas, na 
espacialidade, na representação das estruturas socioespaciais, e simbólicas 
contidas na representação fílmica da cidade de Nova York a partir do filme 
Manhattan (Woody Allen, 1979). Dessa forma, considera-se aqui os signos que 
compõem os diálogos entre a representação do espaço urbano na modernidade 
em suas narrativas cinematográficas contemporâneas. 

 
 
Palavras-chave: Cinema; Modernidade; Cidade; Espaço Fílmico, Manhattan. 

TITLE: CITY, CINEMA AND MODERNITY 

Abstract 

 

This work results from a reflexive and analytic review of the representation of film 
urban space within modernity. Thus, this paper discusses how a film narrative 
produces new imagetic conceptions of space considering the effects of the 
modern era in current society. Therefore, aspects of modernity which are 
reflected on architeture, on urban sociabilities, on espatiality, and on the 
representation of social and symbolic structures are analized from the 
perspective of the representation of the city of New York in Woody Allen’s film 
Manhattan (1979). So, this paper considers the dialogues between the 
representation of urban space in visually composed modernity within a film 
narrative. 

 
 
Keywords: Cinema; Modernity; City; Film Space, Manhattan. 
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TÍTULO: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRODUÇÃO DA MORADIA – 

REFLEXÕES SOBRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O CUMPRIMENTO DE 

SUA FUNÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE CAICÓ- RN. 

Resumo 

A moradia é um dos direitos básicos do brasileiro, previsto na Constituição 
Federal. Todavia, a questão habitacional já era discutida pelo Governo Federal 
anteriormente. Prova disso foi a criação do Banco Nacional de Habitação (1964-
1986), que financiou as residências para classe média e para os pobres e o 
programa Minha Casa, Minha Vida, que similarmente retomou tal financiamento. 
Ressalta-se que as dificuldades em adquirir um imóvel envolvem o seu alto 
preço, como também a concentração fundiária da terra urbana, que o encarece 
- pela especulação imobiliária ou pelo aluguel de imóveis. Assim, o acesso à 
moradia urbana depende cada vez mais do poder aquisitivo, em detrimento do 
cumprimento de sua função social. Diante disso, propõe-se analisar como Caicó-
RN absorveu a questão habitacional da construção de moradias sociais e 
elaborou suas políticas para a construção destas nos últimos 10 anos, afim de 
promover o cumprimento da função social da terra urbana. Para tais análises, 
foram feitos levantamentos bibliográficos, além de uma pesquisa documental 
junto aos órgãos municipais. A partir dessas pesquisas, viu-se, que, embora haja 
um déficit habitacional municipal considerável, poucas foram as ações para 
minimizá-lo. Logo, nota-se que apesar da Prefeitura Municipal ter elaborado 
políticas para a construção de moradias sociais na última década, ainda há 
muitas famílias almejando a casa própria, enquanto outros detêm imóveis 
ociosos ou sendo alugados. 
 
Palavras-chave: Políticas Públicas. Moradia adequada. Função social da terra 

urbana. 

TITLE: Public Policies for social housing construction: How Caicó has acted to 

minimize its housing deficit and fulfill the social function of urban land in the last 

10 years 

Abstract 

The dwelling is one of the basic rights of the Brazilian, provided for in the Federal 
Constitution. However, the housing issue was discussed previously by the 
Federal Government. Proof of this was the creation of the National Housing Bank 
(1964-1986), which financed the homes for the middle class and the poor, and 
the Minha Casa, Minha Vida program, which similarly took over such financing. 
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It is worth noting that the difficulties in acquiring a property involve its high price, 
as well as the concentration of urban land, which makes it expensive - by real 
estate speculation or real estate rent. Thus, access to urban housing depends 
more and more on purchasing power, to the detriment of the fulfillment of its social 
function. In view of this, it is proposed to analyze how Caicó-RN absorbed the 
housing issue of social housing construction and elaborated its policies for the 
construction of these in the last 10 years, in order to promote the fulfillment of the 
social function of urban land. For these analyzes, bibliographical surveys were 
done, as well as a documentary research with the municipal agencies. From 
these surveys, it was found that, although there is a considerable municipal 
housing deficit, few actions were taken to minimize it. Therefore, although the 
City Hall has developed policies for the construction of social housing in the last 
decade, there are still many families wanting their own home, while others have 
idle properties or are being rented. 
 
Keywords: Public policy. Adequate housing. Social function of urban land. 
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TÍTULO: Fiscalização e punição camarária na Capitania do Rio Grande (1707-

1730) 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo analisar comparativamente e de forma 
detalhada as posturas camarárias identificando as mudanças que ocorreram ao 
longo do tempo, como também se houve alterações nessas após o fim da 
chamada “Guerra dos Bárbaros”, no espaço da capitania do Rio Grande, no 
período de 1707 a 1729. Levando em consideração que o Senado da Câmara 
de Natal era a única municipalidade na capitania até o ano de 1759, os 
camarários da cidade do Natal eram responsáveis por gerenciar toda a capitania. 
Pretende-se também identificar o perfil dos infratores e identificar se as multas 
estavam de acordo com os Editais de posturas. As fontes utilizadas são as cartas 
de Sesmarias e os registros paroquiais, Termos de Vereação do Senado da 
Câmara de Natal, Livro de Cartas e Provisões do Senado da Câmara (onde está 
os Editais de Postura) e a principal fonte utilizada para essa pesquisa é o Livro 
de Correições do Senado a Câmara de Natal. A metodologia utilizada nessa 
pesquisa é a tabulação das fontes, análise quantitativa e qualitativa das 
correições e dos infratores, como também o cruzamento de fontes, como os 
registros paroquias, os Termos de Vereação, Livros de Cartas e Provisões e 
sesmarias. 
 
Palavras-chave: Fiscalização. Correição. Capitania do Rio Grande. 

TITLE: Fiscalisation and punishment chmbermaid at Captaincy of Rio Grande 

(1707-1729) 

Abstract 

The objective of this work is to analyze comparatively and in a detailed way the 
postures of the chamber identifying the changes occurred during the period, as 
well as if there were changes in these after the end of the call "Bárbara War", in 
the space of the captaincy of Rio Grande, in the period of 1707 to 1729. Taking 
into account that the Senate of the Chamber of Natal was the only municipality of 
the captaincy until the year 1759, the camarários of the city of Natal were 
responsible for the management of the whole captaincy. It is also intended to 
identify the profile of the offenders and to identify if the fines are in accordance 
with the edicts postures. The sources used are Sesmarias letters and parish 
registers, Natal Chamber Senate Voting Terms, the Book of Letters and 
Provisions of the Chamber of the Senate, and the main source used for this 
research is the Senate Corrections Book for the Chamber of the Natal. The 
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methodology used in this research is the source tabulation, quantitative and 
qualitative analysis of corrections and of the offenders, as well as the cross-
referencing of sources such as parochial records, Vereaction Terms, Book of 
Letters and Provisions and sesmarias. 
 
Keywords: Fiscalition. Correction. Captaincy of Rio Grande. 
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TÍTULO: Estudos em imagem expandida 

Resumo 

 

A pesquisa “Estudos em imagem expandida” faz parte do projeto de pesquisa 
“Imagem e espaço: aproximações e intersecções entre as artes visuais e o 
cinema experimental”, coordenado pela Profa. Dra. Regina Helena Pereira 
Johas, vinculada ao Grupo de Pesquisa Matizes, do DEART, certificado pela 
UFRN junto ao CNPq. Está adequada à linha de pesquisa “Poéticas 
Contemporâneas” do Grupo de Pesquisa Matizes, e visa, por metodologia 
multifacetada, enfocar as relações da imagem em movimento como território 
comum às artes visuais e ao cinema e investigar experiências cinemáticas fora 
das salas de cinema, aproximando-as do espaço público e das instituições 
culturais, levando em conta os aportes dessas áreas distintas ao modo 
multidisciplinar. 

 

Nosso escopo, nessa etapa da pesquisa, foi investigar a superfície de projeção 
em suas materialidades e suas relações com o espaço, assim como procurar 
entendê-la como dispositivo de separação entre o espaço interior (uma 
subjetividade) e o espaço exterior (o mundo). 

 

A proposta do projeto “Imagem e espaço: aproximações e intersecções entre as 
artes visuais e o cinema experimental” nasce da necessidade de criar 
oportunidades de iniciação científica no âmbito das artes visuais para estudar as 
relações entre espaço e tempo investigando a imagem em movimento projetada 
como território comum às artes visuais e ao cinema. 

 
 
Palavras-chave: imagem. espaço. Imagem situada. imagem expandida. 

videoinstalação 

TITLE: Estudos em imagem expandida 

Abstract 
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The research “Studies in expanded image” is part of the research project "Image 
and space: approximations and intersections between visual arts and 
experimental cinema", coordinated by Prof. Dr. Regina Helena Pereira Johas, 
linked to the Research Group Matizes, DEART, certified by UFRN at CNPq. It is 
well suited to the "Contemporary Poetics" research line of the Research Group 
Matizes, and aims, by multifaceted methodology, to focus the relations of the 
image in movement as a common territory to the visual arts and the cinema and 
to investigate cinematic experiences outside the cinemas, in public spaces and 
cultural institutions, taking into account the contributions of these distinct areas 
to the multidisciplinary way. 

 

Our scope, at this stage of the research, was to investigate the projection surface 
in its materialities and its relations with space, as well as to seek to understand it 
as a device of separation between the inner space (a subjectivity) and outer 
space (the world). 

 

The proposal of the project "Image and space: approximations and intersections 
between the visual arts and experimental cinema" arises from the need to create 
opportunities for scientific initiation in the field of visual arts to study the relations 
between space and time by investigating the projected motion image as common 
territory to the visual arts and cinema. 

 
 
Keywords: image. space. video installation. expanded image. image site-specific 
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TÍTULO: Efeito do consumo de automóveis luxuosos na percepção das 

estratégias sexuais. 

Resumo 

 

Grupos de pessoas, normalmente, são formados por compartilharem gostos 
peculiares como desejo por roupas, objetos, bijouterias e até carros, carros 
esses de valores particulamente populares ou tidos como de consumo conspícuo 
(luxo). O objetivo do estudo foi investigar se o tipo de consumo realizado por 
sujeitos-estímulo afetaria a percepção da sociossexualidade destes sujeitos na 
visão de terceiros (condição controle, automóvel popular ou de luxo). Cada 
participante respondeu a um questionário anônimo no qual avaliaram seis 
sujeitos de estímulo (SS), cada um consistindo de uma figura e uma descrição 
escrita, de acordo com uma escala Likert de 10 pontos (0 - 9). Na sequência, os 
participantes descreveram a faceta atitude dos SS de acordo com o Inventário 
de Orientação Sócio-Social revisado (SOI-R). Três itens compõem a faceta 
atitude: (1) “Sexo sem amor é OK”, (2) “Eu posso me imaginar sendo confortável 
e curtindo sexo 'casual' com parceiros diferentes”, e (3) “Eu não quero ter sexo 
com uma pessoa até que eu tenha certeza de que teremos um relacionamento 
sério e de longo prazo ”(Penke & Asendorpf, 2008). Os resultados sugerem que 
mulheres, ao avaliarem sujeitos-estímulo do sexo masculino, indicaram que 
esses sujeitos apresentam valores maiores de sociossexualidade quando 
apresentavam sua descrição associada a posse de automóveis de luxo. 

 
 
Palavras-chave: Palavra-chave: Consumo conspícuo, valor de mercado,escolha 

de parceiro 

TITLE: Can luxury products affect the perception of sociosexuality? 

Abstract 

 

Groups of people are usually formed by sharing peculiar tastes such as desire 
for clothes, objects, jewelry and even cars, cars of particularly popular value or 
considered conspicuous (luxury). The aim of the study was to investigate whether 
the type of consumption performed by stimulus subjects would affect the 
perception of these subjects' sociosexuality in the view of third parties (control 
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condition, popular or luxury car). Each participant answered an anonymous 
questionnaire in which they evaluated six stimulus subjects (SS), each consisting 
of a picture and a written description, according to a 10-point Likert scale (0 - 9). 
Next, participants described the facet attitude of SS according to the revised 
Socio-Social Orientation Inventory (SOI-R). Three items make up the attitude 
facet: (1) “Sex without love is OK,” (2) “I can imagine myself being comfortable 
and enjoying 'casual' sex with different partners,” and (3) “I don't want to have 
sex with a person until I am sure that we will have a serious and long-term 
relationship ”(Penke & Asendorpf, 2008). The results suggest that women, when 
evaluating male stimulus subjects, indicated that these subjects present higher 
values of sociosexuality when they presented their description associated with 
luxury car ownership. 

 
 
Keywords: Keyword: Conspicuous Consumption, Market Value, Partner Choice 
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TÍTULO: Estudo de caso: Jorge Menna Barreto e Graziela Kunsch 

Resumo 

O “Estudo de caso: Jorge Menna Barreto e Graziela Kunsch” integra o projeto de 
pesquisa “Arte em contexto e transformação social”, coordenado pela Profa. Dra. 
Regina Helena Pereira Johas, vinculada ao Grupo de Pesquisa Matizes, do 
DEART, certificado pela UFRN junto ao CNPq. Está adequada à linha de 
pesquisa “Poéticas Contemporâneas” do Grupo de Pesquisa Matizes, e visa, por 
metodologia multifacetada, enfocar as práticas artísticas orientadas à 
especificidade de contextos, abreviadamente arte em contexto, e sua articulação 
crítica no âmbito da instituição de arte. Trata-se de indagar sobre os limites e as 
possibilidades desse tipo de prática em aportar mudanças reais à sociedade ou 
promover questionamentos capazes de incitar transformações sociais. Este 
plano de trabalho teve como foco o estudo de caso de dois artistas brasileiros 
contemporâneos: Jorge Menna Barreto (1970) e Graziela Kunsch (1979). Suas 
obras e ações foram estudadas e analisadas em sua articulação crítica de 
abordagem política e social. Realizamos para tanto um mapeamento da 
produção artística destes artistas, assim como um levantamento de suas práticas 
discursivas e reflexivas. Ambos estão em estreita relação com o Beuys artivista: 
afirmando a fusão da arte na vida, eles levam à última consequência o conceito 
ampliado de arte do artista alemão. 
 
Palavras-chave: arte. site specific. arte em contexto. arte engajada. artivismo. 

TITLE: Case Study: Jorge Menna Barreto and Graziela Kunsch 

Abstract 

The "Case Study: Jorge Menna Barreto and Graziela Kunsch" integrates the 
research project "Art in context and social transformation", coordinated by Prof. 
Dr. Regina Helena Pereira Johas, linked to the Research Group Matizes, DEART, 
certified by UFRN with the CNPq. It is well suited to the " Contemporary Poetics" 
research line of the Research Group of Matizes, and aims, by multifaceted 
methodology, to focus on the artistic practices oriented to contextual specificity, 
in short art in context, and its critical articulation within the art institution. It is a 
question of investigating the limits and the possibilities of this type of practice in 
bringing real changes to the society or at least to promote questionings capable 
of inciting social transformations. This work plan focused on the case study of two 
contemporary Brazilian artists: Jorge Menna Barreto (1970) and Graziela Kunsch 
(1979). Their works and actions were studied and analyzed in their critical 
articulation of political and social approach. We perform here a mapping of the 
artistic production of these artists, as well as a survey of their discursive and 
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reflective practices. Both are closely related to the Beuys Artivist: by affirming the 
fusion of art in life, they bring to the ultimate consequence the expanded concept 
of art by the German artist. 
 
Keywords: art. site specific. art in context. engaged art. artivism. 
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TÍTULO: PESQUISA EM ENSINO DESENVOLVIMENTAL NAS CIÊNCIAS 

Resumo 

O presente trabalho objetiva investigar a aprendizagem dos conceitos científicos 
na sua essência e identificar o conhecimento conceitual dos futuros professores 
de ciências, levando-se em consideração o campo do enfoque histórico-cultural 
e a filosofia do materialismo histórico dialético. Metodologicamente, a pesquisa 
se baseia no experimento formativo de L.S.Vigotsky (1896-1934), por se tratar 
de uma estratégia compatível com a investigação dos aspectos psicológicos da 
Atividade. Já no que concerne a coleta de dados, utilizou-se das orientações que 
os licenciandos do Curso de Pedagogia possuem acerca dos conceitos 
científicos e de uma prova pedagógica para o diagnóstico do conhecimento 
conceitual e operativo acerca de conceitos no âmbito das ciências. A 
fundamentação teórica expõe-se a partir de autores como: Galperin(1979); 
Leontiev (1978); Talizína (2008); Vigotsky(2002), dentre outros que tratam da 
formação dos conceitos, da orientação da ação e da perspectiva 
desenvolvimental da atividade. Já no que se refere aos resultados e discussões 
apresenta-se a coleta de dados a partir da orientação que os estudantes de 
pedagogia possuem acerca dos conceitos em conformidade com o Esquema 
Completo da Base Orientadora da Ação- EBOCA e da sua referida importância 
na formação da personalidade e da consciência. 

 
Palavras-chave: Conceitos. Desenvolvimental. Orientação. Estudantes. 

Ciências. 

TITLE: RESEARCH ON DEVELOPMENTAL EDUCATION IN SCIENCES 

Abstract 

 

The present study reveal a propose to learning scientific concepts and to identify 
the conceptual knowledge of future science teachers about this, taking into 
account the historical-cultural approach and the philosophy of dialectical 
historical materialism. Methodologically, the research is based on Vygotski’s 
method of formative experiment, as it is a strategy compatible with the 
investigation of the psychological aspects of the Activity by pedagogic test about 
concepts in the sciences. The research consider of guiding activity of Pedagogy 
students.The theoretical foundation is exposed from authors such as: Galperin 
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(1979); Leontiev (1978); Talizin (2008); Vigotsky (2002), among others that deal 
with the formation of concepts, the orientation of the action and the 
developmental perspective of the activity. Regarding the results and discussions, 
we present the data collection from the orientation that the pedagogical students 
have about the concepts in accordance with the Complete Scheme of the EBOCA 
Action Guiding Base and its referred importance in the formation of the 
personality and conscience. 

 
 
Keywords: Concepts. Developmental. Guidance. Students. Sciences. 
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TÍTULO: MOSTRE-ME O QUE COMPRAS E EU TE DIREI QUEM ÉS: efeito do 

consumo na percepção da dominância social 

Resumo 

A utilização da perspectiva evolutiva na compreensão dos efeitos do consumo 
de produtos e serviços permite formular novas questões de pesquisa, o que pode 
contribuir para ampliar a compreensão das escolhas de consumo. O objetivo do 
trabalho foi avaliar se as pessoas expressam a tendência de atribuir diferentes 
níveis de dominância social para indivíduos do sexo oposto em razão das 
escolhas de consumo realizadas por esses indivíduos. Para isso, 171 
participantes (93 mulheres) avaliaram quatro sujeitos-estímulo pertencentes a 
uma de duas condições experimentais: consumo popular ou consumo de luxo. 
Os participantes avaliaram o nível de dominância social esperado para esses 
sujeitos. Os resultados indicaram que, independente do sexo, pessoas que 
consomem automóveis de luxo foram consideradas com maior dominância 
social. O presente trabalho sugere que as escolhas de consumo podem 
influenciar a percepção dos níveis de dominância social, esse conhecimento é 
importante para informar as pessoas sobre as consequências de suas escolhas 
de consumo e para o desenvolvimento de novas práticas profissionais para a 
divulgação de ofertas no mercado. 
 
Palavras-chave: Escolhas de consumo; Dominância social; Percepção; 

Comportamento. 

TITLE: SHOW ME WHAT YOU'RE BUYING AND I'LL TELL YOU WHO YOU 

ARE: effect of consumption on the social dominance percepition 

Abstract 

 

Using the evolutionary perspective to understand the effects of consumption of 
products and services allows us to formulate new research questions, which may 
contribute to broaden the understanding of consumption choices. The objective 
of this study was to evaluate if people change their perception about the social 
dominance of individuals of the opposite sex due to the consumption choices 
made by these individuals. For this, 171 participants (93 women) evaluated four 
stimulus subjects belonging to one of two experimental conditions: popular 
consumption or luxury consumption. Participants evaluated the level of social 
dominance expected for these subjects. The results indicated that, regardless of 
gender, people who consume luxury cars were considered with greater social 
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dominance. The present work suggests that consumer choices may influence the 
perception of social dominance levels, this knowledge is important for informing 
people about the consequences of their consumption choices and for the 
development of new professional practices for publicizing offers in the market. 

 
 
Keywords: Consumer choices; Social Dominance; Perception; 
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TÍTULO: Encontrabilidade da Informação nos repositórios digitais da UFRN: um 

enfoque na avaliação do atributo acessibilidade a partir de pesquisa junto a 

alunos com deficiência visual 

Resumo 

 

Considerando a importância do Acesso Acerto à produção acadêmico-científica, 
as instituições de ensino superior implementam os repositórios digitais que 
viabilizam a disseminação das pesquisas e preservam a memória institucional. 
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte possui três repositórios digitais 
sob sua responsabilidade, sendo eles: Repositório Institucional, Biblioteca Digital 
de Monografias e Repositório de Informação Acessível, cada qual com suas 
especificidades. Acredita-se que usuários cegos, especialmente, possuem 
dificuldades em acessar e encontrar informações em ambientes informacionais 
digitais. Diante disso, a pesquisa tem como objetivo geral avaliar a 
encontrabilidade da informação dos repositórios digitais da UFRN (RI, BDM, 
RIA), com ênfase no atributo acessibilidade, junto a alunos cegos da referida 
universidade. A pesquisa se estrutura metodologicamente utilizando-se 
principalmente da Observação Participante e Entrevista Estruturada para a 
realização de um teste de acessibilidade junto a alunos cegos da UFRN. Os 
resultados demonstraram erros na identificação dos cabeçalhos no código fonte 
que não estão bem demarcados, erros na identificação de tabelas e listas 
podendo causar desorientação, dentre outros que dificultam o processo de 
busca. Conclui-se que os repositórios digitais precisam de mudanças, 
principalmente na estruturação das páginas, sendo possível por meio da 
customização do DSpace, melhorando a fluidez da informação. 

 
 
Palavras-chave: Encontrabilidade da Informação. Acessibilidade. Repositório 

Digital. 

TITLE: Findability of Information in UFRN digital repositories: a focus on 

assessing the accessibility attribute from research with visually impaired students 

Abstract 
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Considering the importance of Right Access to academic and scientific 
production, higher education institutions implement digital repositories that 
enable the dissemination of research and preserve institutional memory. The 
Federal University of Rio Grande do Norte has three digital repositories under its 
responsibility, namely: Institutional Repository, Digital Monographs Library and 
Accessible Information Repository, each with its own specificities. Blind users, in 
particular, are believed to have difficulty accessing and finding information in 
digital informational environments. Given this, the research aims to evaluate the 
findability of information from the digital repositories of UFRN (RI, BDM, RIA), 
with emphasis on the attribute accessibility, with blind students of the said 
university. The research is methodologically structured using mainly Participant 
Observation and Structured Interview to perform an accessibility test with blind 
students from UFRN. The results showed errors in the identification of headings 
in the source code that are not well marked, errors in the identification of tables 
and lists can cause disorientation, among others that make the search process 
difficult. It is concluded that digital repositories need changes, mainly in the page 
structure, being possible through DSpace customization, improving the 
information flow. 

 
 
Keywords: Information Findability. Accessibility. Digital Repository. 
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TÍTULO: EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE NO ÂMBITO DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO: 

NOVOS DESAFIOS 

Resumo 

Este relatório apresenta resultados do projeto de pesquisa Expansão e qualidade 
da educação superior no contexto do plano nacional de educação (2014-2024): 
Tensões, limites e perspectivas. Essa pesquisa teve como objetivo geral analisar 
o processo de expansão da educação superior, no Estado do Rio Grande do 
Norte, considerando o previsto na Meta 12 do PNE (2014-2024), destacando a 
sua contribuição para a democratização do acesso a esse nível educacional. Os 
procedimentos metodológicos utilizados foram: revisão de literatura acerca da 
temática em estudo; levantamento dados agregados relativos aos níveis 
nacional e regional, disponíveis nos bancos de dados (INEP, IBGE, CAPES, 
CNPq, FINEP, MEC); levantamento e análise de fontes documentais primárias e 
secundárias, incluindo dispositivos legais, destacadamente nos sites dos 
seguintes órgãos: MEC, INEP. Os resultados evidenciaram que os índices da 
TBM, que representa 28,83% e a TLE 20,7% do Rio Grande do Norte, estão 
distantes de alcançar a meta prevista no PNE (2014-2024) para todo o Brasil que 
é de 50% para TBM e 33% para TLE. E demonstra a urgência de medidas para 
inclusão de uma maior quantidade de jovens na educação superior e discussões 
sobre o grau de subordinação da educação superior aos interesses do mercado 
e do capital produtivo, como também, quais serão as implicações para a 
formação dos sujeitos, e o engajamento deles na sociedade. 

 
Palavras-chave: Expansão. Educação superior. PNE. 

TITLE: EXPANSION OF HIGHER EDUCATION IN THE STATE OF RIO 

GRANDE DO NORTE UNDER THE NATIONAL EDUCATION PLAN: NEW 

CHALLENGES 

Abstract 

This report presents results from the research project Expansion and quality of 
higher education in the context of the national education plan (2014-2024): 
Tensions, limits and perspectives. This research aimed to analyze the process of 
expansion of higher education in the state of Rio Grande do Norte, taking into 
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account what is foreseen in PNE Goal 12 (2014-2024), highlighting its 
contribution to the democratization of access to this educational level. . The 
methodological procedures used were: literature review about the theme under 
study; survey aggregate data for national and regional levels available in 
databases (INEP, IBGE, CAPES, CNPq, FINEP, MEC); survey and analysis of 
primary and secondary documentary sources, including legal provisions, notably 
on the websites of the following agencies: MEC, INEP. The results showed that 
the TBM index, which represents 28.83% and the TLE 20.7% of Rio Grande do 
Norte, are far from reaching the target set in the PNE (2014-2024) for all Brazil, 
which is 50%. % for TBM and 33% for TLE. And demonstrates the urgency of 
measures to include more young people in higher education and discussions 
about the degree of subordination of higher education to the interests of the 
market and productive capital, as well as what will be the implications for the 
formation of subjects, and their engagement in society. 

 
Keywords: Expansion. College education. PNE. 
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TÍTULO: Estudos de caso em Crítica Institucional 

Resumo 

O plano de trabalho “Estudo de caso: Bene Fonteles” integra o projeto de 
pesquisa “Arte em contexto e transformação social”, coordenado pela Profa. Dra. 
Regina Helena Pereira Johas, vinculada ao Grupo de Pesquisa Matizes, do 
DEART, certificado pela UFRN junto ao CNPq. Está adequado à linha de 
pesquisa “Poéticas Contemporâneas” do Grupo de Pesquisa Matizes, e visa, por 
metodologia multifacetada, enfocar as práticas artísticas orientadas à 
especificidade de contextos, abreviadamente arte em contexto, e sua articulação 
crítica no âmbito da instituição de arte. Trata-se de indagar sobre os limites e as 
possibilidades desse tipo de prática em aportar mudanças reais à sociedade ou 
pelo menos promover questionamentos capazes de incitar transformações 
sociais. Este plano de trabalho teve como foco o estudo de caso do artista 
brasileiro Bene Fonteles (1953). Suas obras e ações foram estudadas e 
analisadas em sua articulação crítica de abordagem política e social. Realizamos 
para tanto um mapeamento da produção artística deste artista, assim como um 
levantamento de suas práticas discursiva e reflexiva. Fonteles está em estreita 
relação com o Beuys artivista: afirmando a fusão da arte na vida e levantando a 
bandeira do artivismo ambiental, ele se afina com o conceito ampliado de arte 
do artista alemão. 
 
Palavras-chave: arte. site specific. arte em contexto. arte engajada. artivismo. 

TITLE: Case Study: Bene Fonteles 

Abstract 

The "Case Study: Bene Fonteles" integrates the research project "Art in context 
and social transformation", coordinated by Prof. Dr. Regina Helena Pereira 
Johas, linked to the Research Group Matizes, DEART, certified by UFRN with 
the CNPq. It is well suited to the "Contemporary Poetics" research line of the 
Research Group of Matizes, and aims, by multifaceted methodology, to focus on 
the artistic practices oriented to contextual specificity, in short art in context, and 
its critical articulation within the art institution. It is a question of investigating the 
limits and the possibilities of this type of practice in bringing real changes to the 
society or at least to promote questionings capable of inciting social 
transformations. This work plan focused on the case study of the Brazilian artist 
Bene Fonteles (1953). His work and actions were studied and analyzed in their 
critical articulation of political and social approach. We perform here a mapping 
of the artistic production of this artist, as well as a survey of his discursive and 
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reflective practices. Fonteles is closely related to the Beuys Artivist: by affirming 
the fusion of art in life and raising the banner of environmental artivism, he is 
attuned to the expanded concept of art by the German artist. 
 
Keywords: art. site specific. art in context. engaged art. artivism. 
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TÍTULO: A vida da população LGBT nas residências da UFRN. 

Resumo 

 

Ancorando-se no materialismo histórico dialético, o presente trabalho possui 
como objetivo apreender a dinâmica do cotidiano da população LGBT nas 
residências da UFRN, como também, analisar os processos de opressão e 
discriminação sofridos pelos sujeitos desse estudo. Objetivando atingir esse fim, 
a pesquisa de caráter exploratório, busca analisar os dados de forma indireta e 
direta, por meio da bibliografia especializada e análise das entrevistas semi-
estruturadas. Os resultados parciais apontam que o cotidiano dos LGBTs nas 
residências da UFRN são marcados por discriminação e preconceito atingindo 
radicalmente a subjetividade dos sujeitos da pesquisa. 

 
 
Palavras-chave: LGBT. Assistência Estudantil. Residência universitária. 

Discriminação. 

TITLE: A life of the LGBT population in UFRN residences. 

Abstract 

Anchored in dialectical historical materialism, this paper aims to grasp the daily 
dynamics of LGBT population in UFRN residences, as well as to analyze the 
processes of oppression and discrimination suffered by the subjects of this study. 
Aiming to achieve this end, exploratory research seeks to analyze the data 
indirectly and directly, through specialized literature and semi-structured 
interviews. The partial results indicate that the daily lives of LGBTs in UFRN 
residences are marked by discrimination and prejudice, radically affecting the 
subjectivity of the research subjects. 
 
Keywords: LGBT. Student Assistance. University residence. Discrimination. 
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TÍTULO: Atelier de projeto em ambiente de aprendizagem: o caso do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo da UFRN 

Resumo 

O atelier de projeto constitui um espaço adequado para a promoção do 
aprendizado, visto que integra conteúdos com diferentes naturezas – 
tecnológica, artística, social, ambiental –, possibilita a escolha e o 
desenvolvimento de hipóteses projetuais para problemas espaciais, promove o 
trabalho colaborativo, exige o domínio de múltiplos meios, possibilita o 
desenvolvimento de distintas competências e habilidades. Contudo, tem sido 
alvo de ajustes constantes nas estruturas curriculares dos cursos em razão da 
necessidade de redução de carga horária; da dificuldade de gestão, já que exige 
planejamento permanente, mesmo no curso de sua execução em cada semestre 
letivo; da diminuição do número de professores nos departamentos de escolas 
no Brasil etc. Este relatório tem o como objetivo principal analisar os ateliês de 
projeto do CAU UFRN, numa perspectiva pedagógica, metodológica e espacial. 
Foram adotados métodos quantitativos e qualitativos de coleta e análise de 
dados, com o uso de análises de documentos oficiais (diretrizes curriculares, 
projeto pedagógico, planos de curso etc.), fichas de observação, questionários e 
entrevistas. Os resultados alcançados revelam a essência da 
interdisciplinaridade dos ateliês do CAU UFRN, promovendo o desenvolvimento 
da autonomia discente, bem como uma formação crítica e alinhada aos 
problemas concretos da sociedade, embora demande ajustes de natureza física, 
de forma a proporcionar um melhor ensino-aprendizagem nas disciplinas de 
ateliê. 
 
Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Ateliê; CAU UFRN. 

TITLE: Atelier project in a learning environment: the case of the Architecture and 

Urbanism course of UFRN 

Abstract 

The project studio is an appropriate space for the promotion of learning, when in 
an academic environment, since it integrates content with different natures - 
technological, artistic, social, environmental - allows the choice and development 
of project hypotheses for spatial problems, promotes Collaborative work requires 
mastery of multiple media and enables the development of different skills and 
abilities. However, it has been subject to constant adjustments in the curriculum 
structures of the courses due to the need to reduce workload; the difficulty of 
management, since it requires permanent planning, even in the course of its 
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implementation in each academic semester; decrease in the number of teachers 
in school departments in Brazil, etc. The main objective of this report is to analyze 
CAU UFRN project workshops from a pedagogical, methodological and spatial 
perspective. Quantitative and qualitative methods of data collection and analysis 
were adopted, using official document analyzes (curriculum guidelines, 
pedagogical design, course plans, etc.), observation sheets, questionnaires, and 
interviews. The results achieved reveal the essence of the interdisciplinarity of 
CAU UFRN workshops, promoting the development of student autonomy, as well 
as a critical formation and aligned with the concrete problems of society, although 
it requires adjustments of a physical nature, in order to provide a better teaching-
learning in the studio subjects. 
 
Keywords: Interdisciplinary; Studio; CAU UFRN. 
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TÍTULO: Multi-Hierarquias, Gênero e Raça: como se constitui as cartografias 

subjetivas na sala de aula nos anos iniciais do ensino fundamental 

Resumo 

Discute acerca dos processos de produção cartográfica das subjetividades frente 
a violências de gênero e raça, bem como suas constituições. O relatório é fruto 
de observações feitas em escola púbica estadual na cidade de São João do 
Sabugi, durante o semestre de 2019.1, e orientado pela professora doutora Maria 
de Fátima Garcia. Pode-se observar, as performatividades corporais de crianças 
em faixa etária entre 5 e 12 anos, nos anos iniciais do ensino fundamental, 
levando em consideração dispositivos de controle como raça e gênero. Ao longo 
do trabalho pode-se observar como a vida escolar das crianças são impactadas 
pelas exigências diárias de desempenho e comportamento, dentro do sistema 
educacional. Além disso, decorreram-se imprevistos no curso da pesquisa, como 
o fato de a escola barrar alguns acessos, como a sala de aula, à iniciante 
científica, por ter ela, um corpo travesti, construindo meios de invisibilização da 
pesquisa, com foco nos processos de violência, acusando-nos, na primeira fase, 
linhas abissais (SANTOS, 2010) defendidas pelos profissionais que compõe a 
instituição escolar, modificando os rumos de pesquisa a serem desenvolvidos 
numa segunda fase, a ser trabalhada não só com as crianças, mas 
intensivamente com os adultos que compõe a escola. 
 
Palavras-chave: Educação Decolonial. Subjetividades Infantis. Escola Pública. 

TITLE: Multi-Hierarchies, gender and race: the constitution of the classroom 

cartography 

Abstract 

It discusses the processes of cartographic production of subjectivities in the face 
of gender and race violence, as well as their constitutions. The report is the result 
of observations made at a state public school in the city of São João do Sabugi, 
during the semester of 2019.1, and oriented by Professor Maria de Fátima 
Garcia. It can be observed the body performativities of children aged 5 to 12 years 
old, in the early years of elementary school, taking into account control devices 
such as race and gender. Throughout the work we can observe how the school 
life of children are impacted by the daily demands of performance and behavior 
within the educational system. In addition, there were unforeseen events in the 
course of research, such as the fact that the school bar some accesses, such as 
the classroom, to the scientific beginner, because she has a transvestite body, 
building means of invisibility of research, focusing on violence processes, 
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accusing us, in the first phase, abyssal lines (SANTOS, 2010) defended by the 
professionals that make up the school institution, changing the research 
directions to be developed in a second phase, to be worked not only with children, 
but also intensively with the adults who make up the school. 
 
Keywords: Decolonial Education. Children Subjectivities. Public School. 
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TÍTULO: Discurso em análise jornalística: Fátima Bezerra no Blog do Dina 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é analisar, de acordo com Análise do discurso a partir 
do que propõe Maingueneau (2015), o Blog do Dina 
(https://www.blogdodina.com/) em relação de como é retratada Fátima Bezerra, 
ex-senadora e governadora eleita no Rio Grande do Norte. Fizemos o recorte de 
11 matérias produzidas pelo blogueiro durante os meses de agosto de 2018 à 
abril de 2019, a partir das datas da Convenção estadual do PT (03 a 05/08/2018); 
do início da campanha eleitoral (15 a 17/08/2018); Eleição 1º turno (06 a 
08/10/2018); Eleição 2º turno (27 a 29/10/2018); Anúncio da equipe de transição 
(04 a 06/11/2018); Posse (31/12/2018 a 02/01/2019); 30 dias (31/01 a 
02/02/2019); 60 dias (28/02 a 02/03/2019) e 100 dias (10 a 12/04/2019) de 
governo. Foram selecionados posts em que apareciam o nome de Fátima 
Bezerra. Observamos o corpus e ethos do Blogueiro Dinarte Assunção. Dessa 
forma, concluímos que sempre havia a produção de matérias que estavam 
posicionadas negativamente quanto à Fátima Bezerra, caracterizando uma 
formação discursiva machista e “antipetista”. 
 
Palavras-chave: Análise do discurso. Discurso jornalístico. Blogs. 

TITLE: Discourse in journalistic analysis: Fátima Bezerra on Blog do Dina 

Abstract 

The objective of this paper is to analyse Blog do Dina's portray of Fátima Bezerra, 
ex-senator and elected governor of Rio Grande do Norte according to Discourse 
analysis proposed by Maingueneau (2015). We made a clipping of 11 articles 
written by the blogger beetween August 2018 and April 2019, based on the dates 
of the Worker's Party's state convention (08/3rd to 5th/2018); the beginning of 
electoral campaign (08/15th to 17th/2018); the 1st shift of the election (08/6thto 
8th/2018); the 2nd shift of the election (10/27th to 29th/2018); the announcement 
of the transition staff (11/4th to 6th/2018); the office taking (12/31/2018 to 
01/02/2019); the 30th day of government (02/02/2019); the 60th day of 
government (02/28/2019 to 03/02/2019) and the 100th day of government 
(04/10th to 12th/2019). We selected articles that contained Fatima Bezerra's 
name and analysed Dinarte Assunção's corpus and ethos. Therefore, we 
concluded that there was always a production of articles negatively positioned to 
Fátima Bezerra, characterizing a male chauvinist and "antipetista" discourse 
formation. 
 
Keywords: Discourse analysis. Journalistic discourse. Blogs. 
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TÍTULO: PERFORMANCE E RITUAL: POR UMA PRÁTICA DE 

DESCOLONIZAÇÃO DO IMAGINÁRIO 

Resumo 

A pesquisa de Iniciação Científica intitulada de “Performance e Ritual: Por uma 
Prática de Descolonização do Imaginário” teve início em agosto de 2018 e foi 
financiada pelo PIBICCNPQ. A pesquisa teve como orientador o Prof. Dr. 
Robson Carlos Haderchpek e proporcionou ao discente pesquisador um espaço 
de investigação sobre os conceitos de "Performance Ritual" e de 
"Ancestralidade", tomando por base o processo de criação da performance “JÉ” 
do Arkhétypos Grupo de Teatro da UFRN. Tal pesquisa também se propôs a 
refletir acerca dos processos de descolonização no campo das artes cênicas. 
Para tanto, o pesquisador buscou criar uma performance cujo conteúdo e 
organização estética percorresse suas “Memórias Ancestrais” (SANTOS, 2015), 
tornando-as uma possibilidade de descolonização do imaginário. 
 
Palavras-chave: Performance, Ancestralidade, Ritual, Epistemologias do Sul. 

TITLE: Performance e Ritual: Por uma Prática de Descolonização do Imaginário 

Abstract 

The Scientific Initiation research titled "Performance and Ritual: For a Practice of 
Decolonization of the Imaginary" began in August 2018 and was funded by PIBIC-
CNPQ. The research was guided by Prof. Dr. Robson Carlos Haderchpek and 
provided the researcher with a research space on the concepts of "Ritualistic 
Performance" and "Ancestry", based on the creation process of the "JÉ" 
performance of the Arkhétypos Theater Group of UFRN. Such research also 
proposed to reflect on the processes of decolonization in the field of the 
performing arts. For this, the researcher sought to create a performance whose 
content and aesthetic organization runs through his "Ancestral Memories" 
(SANTOS, 2015), making it a possibility of decolonization of the imaginary. 
 
Keywords: Performance, Ancestry, Ritual, Epistemologies of the South. 
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TÍTULO: Modulações do Regionalismo literário brasileiro na ficção de Ronaldo 

Correia de Brito 

Resumo 

O regionalismo costuma ser associado pela crítica literária a termos arcaicos e 
ultrapassados, o que tem influenciado a opinião dos próprios escritores 
brasileiros. Ao longo do tempo, a crítica tem alimentado visões negativas sobre 
o regionalismo, ligando-o quase exclusivamente a literaturas de descrição 
ambiental, a movimentos restritos e ao gosto pelo pitoresco e exótico. Em razão 
dessa perspectiva que desassocia o regionalismo de uma ficção bem elaborada, 
os escritores contemporâneos frequentemente negam qualquer relação entre 
sua obra e este movimento literário. Por meio deste trabalho, discutimos as 
formulações do regionalismo contemporâneo presentes na obra de Ronaldo 
Correia de Brito, bem como as percepções acerca dessa corrente literária 
veiculadas publicamente pelo autor. Para tanto, são analisados o romance 
intitulado Galileia e entrevistas concedidas por Correia de Brito. A partir das 
análises, pode-se compreender que o autor apropria-se da matéria regional, 
como o espaço do sertão nordestino, e de muitos conhecimentos advindos da 
cultura popular e característicos dessa região. A obra desenvolve-se a partir de 
três personagens principais – Adonias, Ismael e Davi –, por meio dos quais o 
autor põe em cena trânsitos entre espaços periféricos do interior do Brasil e 
espaços comumente associados a centralidade, fazendo com que emerjam 
questões relativas à identidade regional. Apesar disso, o autor nega qualquer 
relação da sua obra com a corrente literária regionalist 
 
Palavras-chave: Regionalismo; sertão; identidade; Galileia; Ronaldo Correia de 

Brito. 

TITLE: Modulations of Brazilian literary regionalism in the fiction of Ronaldo 

Correia de Brito 

Abstract 

 

Regionalism is often associated by literary criticism with archaic and outdated 
terms, which has influenced the opinion of Brazilian writers themselves. Over 
time, criticism has nurtured negative views of regionalism, linking it almost 
exclusively to literatures of environmental description, restricted movements, and 
a taste for the picturesque and exotic. Because of this perspective that 
disassociates regionalism from well-crafted fiction, contemporary writers often 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1881 

 

deny any relationship between their work and this literary movement. In this 
paper, we discuss the formulations of contemporary regionalism present in the 
fiction of Ronaldo Correia de Brito, as well as the perceptions about this literary 
current publicly conveyed by the author. For that purpose, the novel entitled 
Galileia and interviews by Correia de Brito are analyzed. From the analysis, it can 
be understood that the author makes use of the regional matter, such as the 
northeastern backwoods space, and of much knowledge coming from the popular 
culture and characteristic of this region. The work develops from three main 
characters - Adonias, Ismael and David -, through which the author show the 
transit between peripheral spaces of the interior of Brazil and spaces commonly 
associated with centrality, causing questions regarding the regional identity. 
Nevertheless, the author denies any relation of his work with the regionalist 
literary current. 

 
 
Keywords: Regionalism; backlands; identity; Galileia; Ronaldo Correia de Brito. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1882 

 

CÓDIGO: HS0076 

AUTOR: LUCAS MATEUS MARIZ DE ANDRADE 

ORIENTADOR: ANDRE TESSARO PELINSER 

 

 

TÍTULO: Modulações do Regionalismo literário brasileiro na ficção de Antônio 

Torres 

Resumo 

 

Na crítica literária brasileira, o regionalismo tem sido visto como símbolo de 
passadismo, pitoresco, ruralismo, inferioridade. O emprego, por parte dos 
autores, de temas, imagens e motivos regionais tem sido associado a uma visão 
negativa sobre a qualidade da obra, tornando-a incompatível com a ideia – por 
si só problemática – de “universal”. A percepção do regionalismo como literatura 
de baixa qualidade se perpetuou ao longo do tempo e tem feito com que autores 
contemporâneos cujas obras se filiam à tradição regionalista neguem esta 
designação. O objetivo deste trabalho é identificar como essa problemática se 
relaciona à criação literária de um desses autores, Antônio Torres, verificando 
como se manifestam elementos do regionalismo em Essa terra, de 1976. Para 
tanto, analisamos como a obra apresenta o contraste entre centro e periferia, 
evidenciado pela polarização entre campo e cidade, e buscamos compreender 
como esses aspectos se relacionam às ideias de migração, identidade e 
pertencimento. Além disso, a forma como o próprio autor lida com a afirmação 
ou a negação do regionalismo presente em seus livros também faz parte desta 
análise, a partir do exame de entrevistas concedidas pelo autor sobre o tema. 

 
 
Palavras-chave: Regionalismo. Migração. Identidade. Essa Terra. Antônio 

Torres. 

TITLE: Modulations of Brazilian literary regionalismo in the fiction of Antonio 

Torres 

Abstract 

 

In Brazilian literary criticism, regionalism has been seen as a symbol of 
passadism, picturesque, ruralism, inferiority. The use by the authors of regional 
themes, images, and motifs has been associated with a negative view of the 
quality of the work, making it incompatible with the idea - by itself problematic - 
of 'universal'. The perception of regionalism as low quality literature has 
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perpetuated over time and has caused contemporary authors whose works 
affiliate with the regionalist tradition to deny this designation. The aim of this paper 
is to identify how this problem is related to the literary creation of one of these 
authors, Antônio Torres, verifying how elements of regionalism manifest 
themselves in Essa terra, published in 1976. For that purpose, we analyse how 
the work presents the contrast between center and periphery, evidenced by the 
polarization between countryside and city, and we seek to understand how these 
aspects relate to the ideas of migration, identity and belonging. In addition, the 
way the author himself deals with the affirmation or denial of regionalism present 
in his books is also part of this analysis, based on the examination of interviews 
granted by the author on the subject. 

 
 
Keywords: Regionalism. Migration. Identity. Essa Terra. Antônio Torres. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1884 

 

CÓDIGO: HS0078 

AUTOR: PEDRO GABRIEL SILVA DE LIMA 

ORIENTADOR: BRUNO SANTANA DA SILVA 

 

 

TÍTULO: Aplicativo para Pesquisa de Público em Museus 

Resumo 

A pesquisa de públicos é uma atividade importante em museus para que possam 
ter condições de estabelecer uma comunicação eficiente e eficaz com seus 
públicos. Este trabalho apresenta o projeto de um aplicativo para coletar dados 
dos públicos que visitam o Museu Câmara Cascudo. Empregou-se a 
metodologia do design de interação para manter o foco no usuário e na sua 
experiência de uso durante a concepção da solução digital. A pesquisa desk e 
entrevista foram utilizadas para aprender sobre o histórico, o contexto e as 
necessidades do museu para definição dos requisitos do projeto. Em seguida, 
concentrou-se na concepção da interação para definir as perguntas do 
questionário. A solução de interação foi registrada em um protótipo de baixa 
fidelidade para passar por uma avaliação formativa, empregando os métodos de 
avaliação em protótipos de papel e grupo focal. A solução de interação foi 
revisada para orientar a concepção da interface considerando eficiência, 
facilidade de aprendizado, controle e liberdade do usuário, legibilidade, 
leiturabilidade e consistência visual. Um protótipo de alta fidelidade foi construído 
para viabilizar uma avaliação somativa com o teste de usabilidade. A solução 
digital resultante demonstrou ser potencialmente útil para o museu, com baixo 
custo, grande flexibilidade, grande facilidade de atualização e de análise dos 
dados; o que possibilita uma melhor gestão do museu a curto, médio e longo 
prazo. 
 
Palavras-chave: museu. pesquisa de público. aplicativo móvel. avaliação de 

interface 

TITLE: Software for Research On Museum Visitors 

Abstract 

Research on visitors is an important activity in museums in order to establish an 
efficient and effective communication with their visitors. This paper presents a 
project that focuses on a mobile application to collect data from the visitor of the 
Câmara Cascudo Museum. An interaction design methodology was applied to 
maintain focus on the user’s experience while conceiving a digital solution. The 
desk and interview research methods were used to learn about the history, 
context, and needs around the museum to define the project requirements. We 
then focused on the conception of the interaction to define the questionnaire 
queries. The interaction solution was registered in a low fidelity prototype to 
undergo a formative evaluation by using the evaluation methods in paper 
prototypes and focal groups. The interaction solution was revised to guide the 
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interface design conception considering efficiency, ease of learning, control and 
freedom of the user, legibility, readability and visual consistency. By means of a 
high-fidelity interactive prototype, a usability test was carried on to enable a 
summative evaluation. The achieved digital solution evinced to be potentially 
useful for the museum, with low cost, high flexibility, easy both updating and data 
analysis. This tool shall improve the management of the museum in the short, 
medium and long term. 
 
Keywords: museum. research on visitors. mobile app. user interface evaluation. 
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TÍTULO: Validade Clínica da Cópia Programada da Figura Complexa de Rey-

Osterrieth 

Resumo 

Objetiva-se com este estudo avaliar a validade clínica da proposta de ampliação 
da Cópia Programada da Figura de Rey-Osterrieth, aprimorando a sensibilidade 
da avaliação dissociada das habilidades visoespaciais e visoconstrutivas em 
relação às habilidades executivas de planejamento. A tarefa compõe o protocolo 
francês Fonctions Exécutives chez l’Enfant – FEE, em atual processo de 
normatização e adaptação transcultural para o Brasil, realizado simultaneamente 
com a França, Tunísia, Marrocos e Líbano. Na atividade da Cópia Programada 
são oferecidas para a criança cinco pranchas sequenciadas, que fornecem as 
etapas de construção da Figura Complexa. Assim, ao oferecer os recursos de 
planejamento, o uso das habilidades de visoconstrução e visoespacialidade 
torna-se mais isolado durante a execução da tarefa. Com o fim de avaliar a 
validade clínica desta atividade, selecionaram-se dois casos clínicos baseados 
nos critérios de dupla dissociação, com examinandas de mesma idade, 
escolaridade e nível socioeconômico, com queixas similares de aprendizagem e 
habilidades sociais. A aplicação da CP demonstrou ser sensível para dissociar 
habilidades visoconstrutivas de habilidades executivas, contribuindo para o 
aprimoramento dos dados produzidos pela FCRO e tornando-se uma ampliação 
importante para a avaliação isolada das Funções Executivas. 
 
Palavras-chave: Neuropsicologia, Funçoes Executivas, Figura Complexa de 

Rey-Osterrieth 

TITLE: Clinical Validity of the Rey-Oterreith Complex Figure Programmed Copy 

Abstract 

This study aims to analyze the clinical validity of the Rey-Osterrieth Complex 
Figure Programmed Copy. The extension proposal of the ROCF test has the goal 
to improve the sensitivity to the assessment of visospatial and visoconstructive 
skills, separately from executive planning difficulties. The Programmed Copy 
integrates the French protocol Fonctions Exchangers chez l'Enfant - FEE, 
currently in the process of standardization and cross-cultural adaptation for 
Brazil, simultaneously with France, Tunisia, Morocco and Lebanon. During PC, 
the examinee receives five sequential steps of the Complex Figure, in order to 
separately draw each part gradually. Thus, by offering planning features, the use 
of visoconstruction and visospatiality skills becomes more isolated during the 
execution of the task. With the goal to evaluate PC’s clinical validity, two clinical 
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cases were selected according with the method of double dissociation. Both 
participants had the same age, educational and socioeconomic level, with similar 
complaints regarding learning and social skills. The examinees obtained similar 
results during ROCF execution, with results below the average for their age 
group. PC’s application was sensitive to decouple visuospatial and 
visuoconstructive difficulties from planning troubles, contributing to the 
improvement of FCRO data and becoming an important extension for an isolated 
assessment of executive functions. 
 
Keywords: Neuropsychology, Execuive Functions, Rey-Osterrieth Complex 

Figure 
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TÍTULO: MATERIAIS PEDAGÓGICOS LITERÁRIOS NAS ESCOLAS DE 

CAICÓ-RN: MAPEAMENTO DAS OBRAS LITERÁRIAS E ANÁLISE DO 

CONTEXTO ESCOLAR 

Resumo 

Este estudo objetivou investigar as obras literárias infantis e infantojuvenis, 
utilizadas nas escolas públicas de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, da cidade de Caicó/RN, que abordam questões que dizem 
respeito a tradição dos povos negros. Busca compreender a condição 
ontológico-social-existencial-histórica dos povos de tradição negra, de modo a 
interpretar e captar os sentidos atribuídos, pelos professores e professoras, ao 
trabalho didático-pedagógico desenvolvidos com os materiais literários. Alguns 
dos passos já realizados foi mapear as obras literárias, existentes nas escolas, 
bem como, a elaboração de critérios para, posteriormente, a realização da 
análise das obras e de um roteiro estruturado para entrevistas. Para tanto, foi 
utilizado como método para coleta de dados, o levantamento de informações 
através da observação e mapeamento. A partir da análise de dados percebemos 
que a existência, na escola, de obras que abordam temáticas sobre a tradição e 
cultura negra, favorecem o acesso e construção de conhecimentos sobre a 
diversidade cultural. Infelizmente, a presença desses recursos não garante que 
eles sejam utilizados, sendo necessárias atitudes e ações por parte do sistema 
de ensino, gestores, profissionais da educação e alunos. Dessa forma, 
concluímos que tal análise favorece a reflexão pedagógica, a descoberta, 
construção e assimilação de práticas voltadas para o trabalho que respeite e 
favoreça o reconhecimento e a luta dos povos negros. 
 
Palavras-chave: Materiais pedagógicos literários. Povos negros. Reflexão 

pedagógica. 

TITLE: LITERARY PEDAGOGICAL MATERIALS IN CAICÓ-RN SCHOOLS: 

MAPPING OF LITARARY WORKS AND ANALYSIS OF SHOOLS CONTEXT 

Abstract 

This study aimed to investigate the literary works of children and youth, used in 
public schools of kindergarten and early years of elementary school, in the city of 
Caicó/RN, which address issues that concern the tradition of black people. It 
seeks to understand the ontological-social-existential-historical condition of 
people of black tradition, in order to interpret and capture the meanings attributed 
by teachers to the didactic-pedagogical work developed with literary materials. 
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Some of the steps already taken were to map the existing literary works in 
schools, as well as the elaboration of criteria for the subsequent analysis of the 
works and a structured script for interviews. To this goal, it was used as a method 
for data collection, the gathering of information through observation and mapping. 
From the data analysis we realize that the existence, in school, of works that 
address themes about black tradition and culture, favor the access and 
construction of knowledge about cultural diversity. Unfortunately, the presence of 
these resources does not guarantee that they will be used. So, attitudes and 
actions by the education system, managers, education professionals and 
students are required. Thus, we concluded that such analysis favors pedagogical 
reflection, the discovery, construction and assimilation of work-oriented practices 
that respect and favor the recognition and struggle of black peoples. 
 
Keywords: Literary pedagogical materials. Black peoples. Pedagogical reflection. 
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TÍTULO: História e ensino de história indígena: a guerra ameríndia nos livros 

didáticos aprovados pelo PNLD (2017-2019). 

Resumo 

O objetivo desse trabalho foi avaliar todas as coleções de livros didáticos de 
História aprovados para os professores e alunos dos anos finais do Ensino 
Fundamental (6º ano ao 9º ano), no PNLD 2017, analisando de maneira detida, 
como os povos indígenas são apresentados e representados nestes suportes 
didáticos e pedagógicos. Para tanto, foi feita uma análise da temática da guerra, 
e, de maneira mais ampla, toda forma de combate e embate entre índios e não 
índios ao longo da história do Brasil, com isso, avaliou-se que a temática da 
guerra ameríndia concentram-se nos volumes de 7º e 8º ano, mas mesmo que 
na totalidade dos volumes possuam tópicos ou quadros dedicados de forma 
exclusiva a abordar as categorias selecionadas na avaliação desta pesquisa, a 
temática da guerra ameríndia é tratada de forma fugaz. Assim, essas 
abordagens superficiais, não permitem ver muito além da existência dessas 
práticas guerreiras entre os indígenas brasileiros, e raramente propicia os alunos 
a terem uma reflexão de como se davam e qual era o significado da guerra entre 
índios e não índios para os próprios indígenas, assim como os rituais de 
antropofagia e a diferentes formas de organização social desses grupos em torno 
da pratica de guerrear, assim como o modo que se devam a organização das 
chefias, e as divisões sociais. 
 
Palavras-chave: guerra ameríndia; PNLD 2017; livro didático; 

TITLE: History and teaching of indigenous history: the Amerindian war in 

textbooks approved by PNLD (2017-2019) 

Abstract 

The objective of this work was to evaluate all the collections of History textbooks 
approved for teachers and students of the final years of Elementary School (6th 
grade to 9th grade), in PNLD 2017, analyzing in a detained way, how indigenous 
peoples are presented and represented in these didactic and pedagogical 
supports. For that, an analysis was made of the war theme, and, more broadly, 
any form of combat and clash between Indians and non-Indians throughout the 
history of Brazil, with this, it was evaluated that the subject of the Amerindian war 
is are concentrated in the 7th and 8th year volumes, but even though in the totality 
of the volumes they have exclusively dedicated topics or tables to approach the 
categories selected in the evaluation of this research, the subject of the 
Amerindian war is treated briefly. Thus, these superficial approaches do not allow 
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us to see much more than the existence of these warlike practices among 
Brazilian natives, and seldom allows the students to have a reflection of how they 
were given and what was the meaning of the war between Indians and non-
Indians for the natives themselves , as well as the rituals of anthropophagy and 
the different forms of social organization of these groups around the practice of 
warfare, such as the way in which leadership is organized, and social divisions. 
 
Keywords: Amerindian war; PNLD 2017; textbook; 
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TÍTULO: ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO NA ESCRITA DE 

DISSERTAÇÕES DO PROFLETRAS 

Resumo 

Este estudo avalia uma dissertação de mestrado da área de letras do ano de 
2016. O foco é direcionado para as citações presentes no corpus. Entendemos 
como citação a utilização de um termo, expressão ou conhecimento de outrem, 
creditando devidamente o autor, para complementar uma ideia utilizando de um 
argumento de autoridade, atribuindo, assim, maior credibilidade ao que foi 
escrito. Temos como objetivo compreender como o pesquisador (autor da 
dissertação) se relaciona com as citações e se, de fato, há um bom 
enquadramento para estas dentro de sua argumentação. Tomamos como 
fundamentação teórica Fuchs (1985) e Pêcheux (1997, p.162) acerca de 
paráfrase, Authier-Revuz (2000, 2001, 2004, 2011) com relação aos discursos 
direto, indireto e aos dilemas da escrita acadêmica e Maingueneau (2001, p.152) 
com relação às citações mistas. A análise dos materiais realça a cultura da 
utilização das citações sem uma boa base argumentativa para justificá-las. 
 
Palavras-chave: citações; paráfrase; escrita acadêmica; argumentação. 

TITLE: The discourse of the other and its use in a master's thesis 

Abstract 

This study evaluates a dissertation of masters of the area of letters of the year of 
2016. The focus is directed to the present quotations in the corpus. We 
understand as citation the use of a term, expression or knowledge of another, 
duly crediting the author, to complement an idea using an authority argument, 
thus attributing greater credibility to what was written. We aim to understand how 
the researcher (author of the dissertation) relates to the citations and if, in fact, 
there is a good framework for these within his argumentation. We take as 
theoretical basis Fuchs (1985) and Pêcheux (1997, p.162) on paráfrase, Authier-
Revuz (2000, 2001, 2004, 2011) regarding direct and indirect discourses and the 
dilemmas of academic writing and Maingueneau (2001 , p.152) with regard to 
mixed citations. The analysis of the materials emphasizes the culture of using the 
quotations without a good argumentative basis to justify them. 
 
Keywords: citations; paraphrase; academic writing; argumentation. 
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TÍTULO: UM ESTUDO SOBRE MATERIAIS PEDAGÓGICOS LITERÁRIOS 

UTILIZADOS NAS ESCOLAS DE CAICÓ-RN 

Resumo 

Este trabalho objetiva apresentar parte dos resultados do projeto “Mapeamento 
e utilização dos materiais pedagógicos literários nas escolas de Caicó-RN”, que 
busca compreender a condição ontológica-social-existencial-histórica dos povos 
de tradição negra, a partir do mapeamento e análise de obras literárias infanto-
juvenis, utilizadas nas escolas de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, na cidade de Caicó. A metodologia é qualitativa, utilizando da 
observação e mapeamento para coleta de informações objetivas e subjetivas 
sobre as obras literárias, nessa primeira etapa da pesquisa. Nas visitas as 
escolas, utilizamos um roteiro de pesquisa, mapeamos e identificamos obras 
literárias, observamos o ambiente, estado físico e fichas de empréstimo de livros, 
além de apresentarmos registros e memórias de cada encontro. Como 
resultados, percebemos que as salas de leitura e bibliotecas, em sua maioria são 
lugares pouco convidativos, até desagradáveis, e com falta de profissionais. 
Como também, constatamos a existência de livros sobre tradição e cultura negra 
nas escolas visitadas, porém, percebemos estes são em pequena quantidade e 
a maioria sem sinais de manuseio e empoeirados. Portanto, chegamos à 
conclusão que a busca por material pedagógico literário diferenciado é a luta 
pela representatividade das crianças e jovens negros, sendo necessárias 
práticas pedagógicas pautadas na reflexão e fortalecimento dos 
posicionamentos políticos e epistemológicos. 
 
Palavras-chave: Obras Literárias; Mapeamento; Povos Negros 

TITLE: A STUDY ON LITERARY PEDAGOGICAL MATERIALS USED IN THE 

SCHOOLS OF CAICÓ-RN 

Abstract 

This paper aims to present part of the results of the project “Mapping and use of 
literary pedagogical materials in schools of Caicó-RN”, which seeks to 
understand the ontological-social-existential-historical condition of people of 
black tradition, from the mapping and analysis of children's and youth’s literary 
works, used in elementary schools and early years of elementary school, in the 
city of Caicó. The methodology is qualitative, using observation and mapping to 
collect objective and subjective information about literary works in this first stage 
of the research. In school visits, we use a research script, map and identify literary 
works, observe the environment, physical state and book loan forms, and present 
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records and memories of each meeting. As a result, we realize that most reading 
rooms and libraries are uninviting, even unpleasant, and lacking in professional 
places. As well, we found the existence of books about tradition and black culture 
in the visited schools, however, we noticed these are in small quantity and most 
without signs of handling and dusty. Therefore, we come to the conclusion that 
the search for differentiated literary pedagogical material is the struggle for the 
representation of black children and young people, being necessary pedagogical 
practices based on the reflection and strengthening of the political and 
epistemological positions. 
 
Keywords: Literary works; Mapping; Black peoples 
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TÍTULO: Uma análise da evidenciação da Responsabilidade Social Empresarial 

na mídia do Rio Grande do Norte 

Resumo 

O conhecimento tem relevância incomensurável na vida, pois torna-se um 
pressuposto norteador da nossa experiência cotidiana, por essa razão que se 
defende que exista a socialização da riqueza, mas também a democratização da 
informação. Nesse sentido, o estudo, ora apresentado, analisou a disseminação 
do conceito de Responsabilidade Social Empresarial por meio da mídia potiguar. 
Este conceito surgiu em razão do processo de reestruturação produtiva, e seu 
grau de influência nos diversos setores da vida cotidiana, incidindo nas questões 
políticas, históricas e culturais; em que fez germinar debates em torno do papel 
das empresas na sociedade, sob o discurso da chamada Responsabilidade 
Social Empresarial - RSE. No entanto, mesmo datando meados dos anos 1990, 
o conceito ainda não aparece de forma hegemônica e clara nas análises que o 
compõe. Dessa forma, este plano de trabalho, analisou o espargimento da 
temática nos veículos de mídia norte rio-grandense, a partir de estudo 
bibliográfico e documental, bem como de amostragem coletada no Jornal Bom 
Dia RN e do Portal no Ar, veículos significativos no Estado. Para fins de análise, 
foram catalogadas 63 reportagens pertinentes ao campo temático, e trabalhadas 
sob a ótica da análise de conteúdo. Verificou-se no material que o uso dos 
veículos de mídia, sobretudo por parte das empresas, tem sido feito 
principalmente em razão de eventos sociais, sem, no entanto, trazer um debate 
mais conciso dos conceitos apresentados nas matérias. 
 
Palavras-chave: Responsabilidade Social, Mídia Potiguar, Transparência 

TITLE: An analysis of the Corporate Social Responsibility presentations in the 

media of Rio Grande do Norte 

Abstract 

The knowledge has immeasurable significance in life, because it becomes a 
guiding assumption of our everyday experience, why do you defend yourself 
against that there is the socialization of wealth, but also the democratization of 
information. In this sense, the presented study, analysed the dissemination of the 
concept of Corporate Social Responsibility through the media in Rio Grande do 
Norte - Brasil. This concept emerged as a result of the productive restructuring 
process, and its influence on various sectors of everyday life, focusing on the 
political, historical and cultural issues; making germinate debates about the role 
of enterprises in society, under the speech of the Corporate Social responsibility-
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CSR. However, even dating back to the mid-1990, the concept still doesn't 
appear so hegemonic and clear in the analysis. Thus, this work plan, analyzed 
the media vehicles diffusion of the topic in Rio Grande do Norte, from 
bibliographic and documentary study, as well as sample collected in the 
newspaper Bom Dia RN and the Portal no AR, significant media vehicles in the 
state. For the analysis, 63 articles pertinent to the thematic field were catalogued, 
and worked from the perspective of content analysis. It was found in the material 
investigated the use of media, particularly by businesses, has been made mainly 
due to social events, without, however, bring a more concise discussion of 
concepts presented in the subjects. 
 
Keywords: Corporate Social Responsibility; Potiguar Media; Transparency 
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TÍTULO: Estimativas dos Custos de Produção e Receitas de Venda para o 

Cultivo de Espécies Frutíferas na Região do BaixoAçu/ RN 

Resumo 

 

Devido à importância econômica da fruticultura no estado do Rio grande do 
Norte, na região do Baixo Açu/RN, a estimativa dos custos e receitas vem a ser 
uma ferramenta importante para agricultores e investidores no que se refere à 
segurança de que um investimento trará lucratividade. Neste contexto, o estudo 
teve como objetivo estimar os valores máximos e mínimos dos elementos de 
custos de produção, assim como a produtividade e os preços mínimos e 
máximos de vendas (elementos de receita) para três culturas frutíferas, 
especificamente a manga (Mangifera indica, L.), a banana (Musa spp) e o melão 
(Cucumis melo, L.), praticados na região do Baixo-Açu, no período de 2019 a 
2019. Referente aos meios, a pesquisa apresenta-se como bibliográfica, 
documental e estudo de caso. Resultados indicaram que, no período de 
estimativa pelos dados utilizados, a manga obteve valores de venda a R$1,60 
(mínimo) a R$2,10 (máximo) por quilograma, com receita mínima estimada para 
o terceiro ano de produção de R$ 8.000,00 e máximo de R$10.500,00 
aumentando ao longo dos anos. Já a banana considerando-se o preço mínimo 
de venda do kg de R$2,00 e máximo a R$2,30 obteve estimativa de receita de 
mínimo de R$50.000,00 por hectare, e receita máxima de R$57.500,00, para o 
primeiro ano de produção. Em relação ao melão, verificou-se o preço mínimo de 
venda de R$1,50 e máximo R$2,15, por quilograma, gerando receitas mínima de 
R$30.000,00 e máximo R$ 43.000,00 no primeiro ano de produção. 

 
 
Palavras-chave: Mangifera indica, L. Musa spp. Cucumis melo, L. Baixo-Açu. 

RN. 

TITLE: Production Cost Estimates and Sales Revenues for the Cultivation of Fruit 

Species in the Baixo Açu / RN Region. 

Abstract 
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Due to the economic importance of fruit growing in the state of Rio Grande do 
Norte, in the region of Baixo Açu / RN, the estimation of costs and revenues is an 
important tool for farmers and investors regarding the security that an investment 
will bring profitability. . In this context, the study aimed to estimate the maximum 
and minimum values of the production cost elements, as well as the productivity 
and the minimum and maximum sales prices (revenue elements) for three fruit 
crops, specifically mango (Mangifera indica, L.), banana (Musa spp) and melon 
(Cucumis melo, L.), practiced in the Baixo-Açu region, from 2019 to 2019. 
Referring to the media, the research is presented as bibliographic, documentary 
and case study. Results indicated that, in the period estimated by the data used, 
mango obtained sales values at R $ 1.60 (minimum) to R $ 2.10 (maximum) per 
kilogram, with estimated minimum revenue for the third year of production of R $ 
8,000.00 and maximum of $ 10,500.00 increasing over the years. Considering 
the minimum sale price of kg of R $ 2.00 and maximum at R $ 2.30, the banana 
estimated minimum revenue of R $ 50,000.00 per hectare, and maximum 
revenue of R $ 57,500 for the first year of production. In relation to melon, the 
minimum selling price was R $ 1.50 and maximum R $ 2.15 per kilogram, 
generating minimum revenues of R $ 30,000.00 and maximum R $ 43,000.00 in 
the first year of production. 

 
 
Keywords: Mangifera indica, L. Musa spp. Cucumis melo, L. baixo-Açu. RN. 
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TÍTULO: A FUNÇÃO ARGUMENTATIVA DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA 

NA SENTENÇA JUDICIAL CONDENATÓRIA 

Resumo 

Os crimes de estupro de vulnerável e atentado violento ao pudor, quando 
possuem depoimentos de testemunhas, estes têm um valor extraordinário para 
o âmbito jurídico. Isso ocorre, porque raramente se têm testemunhas, já que 
esses casos comumente ocorrem em ambientes fechados, apresentando 
apenas o depoimento da vítima e do réu como meio probatório. A fim de analisar 
o valor da argumentação do depoimento da testemunha na decisão final da juíza, 
este artigo estuda a (não) assunção da Responsabilidade Enunciativa (RE) a 
partir da sequência argumentativa em dois depoimentos de testemunhas dos 
crimes em questão, dispostos em uma sentença penal condenatória. Esta 
pesquisa qualitativa de cunho interpretativista objetiva: identificar, descrever e 
interpretar narrativas de testemunhas no que concerne à assunção da RE e à 
Mediatividade. Teoricamente, o estudo se fundamenta nos postulados da 
Análise textual dos discursos (ATD) com Adam (2011), Guentchéva (2011) e 
Rodrigues (2016, 2017), em diálogo com teorias linguísticas enunciativas, como 
Rabatel (2016). A análise dos dados aponta para os seguintes resultados: 1. em 
ambos os depoimentos das testemunhas, a enunciadora e o locutor testemunha 
(L-T) ora assumem a RE, ora apresentam um quadro de Mediatividade. 2. A 
assunção da RE é estruturada por meio de argumentos que auxiliam na 
construção do Ponto de Vista (PDV) de cada testemunha sobre o crime. 3. Esse 
PDV pode ser convincente ou não, dependendo do argumento relacionado a ele. 
 
Palavras-chave: Depoimento de testemunha, Mediatividade, Responsabilidade 

enunciativa 

TITLE: THE ARGUMENTATIVE FUNCTION OF THE WITNESS STATEMENT 

IN THE CONDEMNATION OF THE JUDICIAL SENTENCE 

Abstract 

Crimes of rape of vulnerable and indecent assault, when they have witness 
statement, these have an extraordinary value for the scope legal . This is because 
seldom have witnesses, since these cases commonly occur indoors, presenting 
only the testimony of the victim and the defendant as evidence. In order to 
analyze the value of the argumentation of the witness statement in the final 
decision of the judge, this article studies the (non) assumption of the Enunciative 
Responsibility from the argumentative sequence in two witness statements of the 
crime of rape of vulnerable and indecent violent attack, disposed of in a sentence. 
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This qualitative research aims to identify, describe and interpret narratives of 
witnesses regarding the assumption of Enunciative Responsibility and 
Mediativity. Theoretically, the study is based on the postulates of the Textual 
Analysis of Discourses (ATD) with Adam (2011), Guentchéva (2011) and 
Rodrigues (2016, 2017), in dialogue with Enunciative Linguistic Theories such as 
Rabatel (2016). The analysis of the data points to the following results: 1. In both 
witnesses statements, the speaker and the witness-speaker now take the 
Enunciative Responsibility, or they have Mediativity. 2. The assumption of 
Responsibility is structured through arguments that help construct the Point of 
View of each witness about the crime. 3. This Point of View can be convincing or 
not depending on the articulation of the argument related to it. 
 
Keywords: Witness Statement. Mediativity. Enunciative Responsibility 
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TÍTULO: Histórias vividas na docência: significações sobre escolarização de 

adolescentes 

Resumo 

A caracterização do conceito de significação na história epistemológica das 
ideias vigotskianas foi estabelecido mediante seu esforço sistemático em 
explicar a especificidade da condição humana. A caráter, sustentado pelas 
realidades sociais e históricas, Vigotski desenvolveu a teoria Sócio-Histórica 
objetivada em contextualizar as relações dos sujeitos criadas por processos 
psicológicos eminentemente humanos. No bojo analítico da interpretabilidade da 
vivência docente para com adolescentes, utilizamos como vertente a teoria 
histórico social postulada pelo Vigotski. Teoria em que o indivíduo é constituído 
pela historicidade, ou seja, pelos fatores que o homem construiu no decorrer de 
sua existência. Bem como em sua realidade social, que é um exercício estreito 
da cidadania. Desta forma, utilizando esta tese como fundamento teórico, este 
trabalho deteve de intento apreender os postulados abaixo: • Analisar histórias 
vividas e contadas por professores (do ensino fundamental e do ensino médio) 
sobre casos que envolvem questões de sucesso e problemas de escolarização 
de adolescentes; • Compreender as significações constituídas por professores 
de adolescentes sobre o poder de agir no cotidiano da escola e da sala de aula. 
 
Palavras-chave: Dimensão subjetiva; Adolescência; Escolarização 

TITLE: Stories lived in teaching: meanings of schooling teenagers 

Abstract 

The characterization of the concept of meaning in the epistemological history of 
Vygotskyian ideas was established through his systematic effort to explain the 
specificity of the human condition. At the time, sustained by social and historical 
realities, Vygotsky developed the Socio-Historical theory aimed at contextualizing 
the relationships of subjects created by eminently human psychological 
processes. In the analytical bulge of the interpretability of the teaching experience 
with adolescents, we use as a strand the social historical theory postulated by 
Vigotski. Theory in which the individual is constituted by historicity, that is, by the 
factors that man has built during his existence. As well as in your social reality, 
which is a narrow exercise of citizenship. Thus, using this thesis as a theoretical 
foundation, this paper intends to grasp the following postulates: • Analyze stories 
lived and told by teachers (elementary and high school) about cases involving 
success issues and schooling problems of adolescents; • Understand the 
meanings of adolescent teachers about the power to act in school and classroom 
daily life. 
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TÍTULO: Relações entre desemprego e significado do trabalho em trabalhadores 

desempregados no interior do estado 

Resumo 

O desemprego é realidade para mais de 13 milhões de brasileiros (IBGE, 2019) 
e configura-se como uma experiência de sofrimento e desagregação social para 
os trabalhadores que o vivenciam, ou pelo menos era assim que o desemprego 
era lido socialmente. Entretanto, com a exploração no trabalho, as relações 
conflituosas e o desgaste físico e mental, o trabalho passa a ter um sentido 
negativo para os trabalhadores que enfrentam essa experiência. Essa inversão 
do sentido do trabalho acaba tornando o desemprego uma fonte de alívio e 
descanso para esses sujeitos que sofrem ou sofreram em suas atividades. No 
entanto, o sentido do trabalho e do desemprego não é unânime e, para muitos 
trabalhadores, ainda possuem um sentido atrelado ao significado social. Para 
estes, o trabalho ainda é visto como a ponte para a inserção na sociedade, o 
status social e desenvolvimento pessoal e econômico, enquanto o desemprego 
representa a falta dos aspectos supracitados. O atual trabalho é um recorte de 
uma pesquisa realizada com trabalhadores desempregados da região Agreste e 
Trairí do Rio Grande do Norte e objetiva analisar quais são os sentidos e 
significados atribuídos ao trabalho e desemprego atualmente. 
 
Palavras-chave: Significado. Sentido. Desemprego. Trabalho. 

TITLE: Relations between unemployment and meaning of work in unemployed 

workers in the interior of the state. 

Abstract 

Unemployment is a reality for more than 13 million Brazilians (IBGE, 2019) and 
is configured as an experience of suffering and social breakdown for the workers 
who experience it, or at least that was how unemployment was socially read. 
However, with labor exploitation, conflicting relationships, and physical and 
mental burnout, work has a negative meaning for workers facing this experience. 
This inversion of the meaning of work ends up making unemployment a source 
of relief and rest for these subjects who suffer or suffered in their activities. 
However, the meaning of work and unemployment is not unanimous, and for 
many workers they still have a meaning tied to social meaning. For them, work is 
still seen as the bridge to insertion in society, social status and personal and 
economic development, while unemployment represents the lack of the above 
aspects. The present work is a clipping from a survey conducted with unemployed 
workers from the Agreste and Trairí region of Rio Grande do Norte and aims to 
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analyze what are the meanings and meanings attributed to work and 
unemployment today. 
 
Keywords: Meaning. Sense. Unemployment. Job. 
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TÍTULO: A produção da verdade e discursivização: efeitos de parresia e modos 

de subjetivação na formação docente em Letras 

Resumo 

 

Essa pesquisa é ancorada teórica e metodologicamente na teoria da Análise do 
Discurso francesa. O nosso objetivo é analisar a produção de verdades e a 
constituição de saberes nos textos regulamentadores da educação superior e da 
formação docente em Letras. Dessa forma, nos propomos a observar a 
estratégia de parresia e de subjetivação. E ainda, buscamos discorrer sobre a 
produção discursiva da verdade, tratando-a como uma fabricação ligada à 
constituição ética do eu no espaço do biopoder e do governamento de si. Assim, 
consideramos os postulados de Foucault, procurando verticalizar a discussão 
sobre conceitos de: discurso, parresia, poder-saber, verdade, efeito de sentido, 
ensino, formação docente, biopolítica, biopoder, governamentalidade e 
subjetivação. Assim, analisamos, discursivamente, os documentos reguladores 
da educação nacional: Constituição Federal de 1988, Parâmetros Curriculares 
Nacionais, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a Base Nacional 
Comum Curricular. Sendo estes instrumentos mobilizadores de relações de 
poder-saber, permitem a problematização sobre o gerenciamento político do 
sujeito-professor pela produção da verdade. Portanto, os resultados apontam 
para a marcação da parresia no falar sobre a educação, e do efeito de sentido 
da condução de si, na docência, isto é, a constituição da subjetividade do 
professor, face aos objetivos institucionais para sua formação e atuação 
profissional. 

 
 
Palavras-chave: Discurso. Subjetivação. Parresia. Formação docente em Letras. 

TITLE: THE TRUTH PRODUCTION AND DISCURSIVATION: PARRESIA 

EFFECTS AND SUBJECTIVATION WAYS IN TEACHER EDUCATION IN 

LITERATURE. 

Abstract 

This research is theoretically and methodologically based on the Discourse 
Analysis Theory. Our aim is to analyze the truth production and the knowledge 
constitution in the legal and regulation texts of high education and teacher training 
in literature. Then, we seek to observe the strategy of parresia and subjectivation. 
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In addition, we discuss about the discursive production of truth, by taking it as a 
construction linked to the ethic of the self in the space of biopower and subject 
government. Thus, we consider the contributions from Michel Foucault’s studies 
trying to deep the discussions about some specific concepts: discourse, parresia, 
power-knowledge, truth, meaning effect, teaching, teacher training and high 
education, biopolitics, biopower, governmentality and subjectivation. We analyze 
the legal and regulations texts of the national education system, such as: 
CF/1988, Parâmetros Curriculares Nacionais, Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional and Base Nacional Comum Curricular. Functioning as means 
and resources, which promote power-knowledge relations; these documents turn 
possible the problematization of politic management of the subject-teacher by 
production of truth. Consequently, the results indicate the parresia marks on the 
saying about education, as well as the meaning effect of a self-guidance on 
teaching experience, that is, the constitution of subjectivity of the teacher, taking 
in evidence the institutional goals to their educational and professio 
 
Keywords: Discourse. Subjectivation. Paresia. Teacher Education in Literature. 
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TÍTULO: AS MARCAS DA IRONIA E O MECANISMO IRÔNICO ANALISADOS 

EM CINCO CRÔNICAS DO LIVRO COMÉDIAS BRASILEIRAS DE VERÃO, DE 

L. F. VERISSIMO 

Resumo 

 

A ironia é um dos recursos de heterogeneidade mostrada mais empregados em 
certos gêneros discursivos, agregando-lhes efeitos de sentido dignos de nota. 
Neste artigo, a partir da análise de um corpus constituído por cinco crônicas 
coligidas em Comédias brasileiras de verão, de Luís Fernando Verissimo (2009), 
buscamos identificar, sistematicamente, quando o locutor (L) coloca em cena um 
enunciador (E) que adota um ponto de vista absurdo, que L não pode assumir 
(MAINGUENEAU 1997). Ou seja, procuramos identificar e tabular as instâncias 
em que posturas irônicas aparecem de forma visível nos mencionados textos, 
por meio do levantamento de aspectos e marcadores linguísticos previamente 
selecionados, adotando uma perspectiva polifônica. Segundo Ortega (2006), os 
enunciados, em conformidade com o contexto de uso e a intenção do locutor, 
apresentam marcas que podem constituir efeito irônico. Adotando uma 
abordagem qualitativa, nosso estudo fundamenta-se nos pressupostos teóricos 
já tradicionais da Análise do Discurso de vertente francesa, mantendo diálogo 
com concepções de ironia mais recentes, como as de Guimarães (2001), Ortega 
(2006) e Brait (2008), dentre outros. 

 
 
Palavras-chave: Marcadores linguísticos.Efeito irônico.Luís Fernando Verissimo. 

TITLE: THE IRON BRANDS AND THE IRON MECHANISM ANALYZED IN FIVE 

CHRONICLES OF THE BRAZILIAN SUMMER BOOK OF SUMMER BY L. F. 

VERISSIMO 

Abstract 
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Irony is one of the most recurrent resources of shown heterogeneity in certain 
discursive genres, adding to them remarkable effects of meaning. In this 
research, through a corpus constituted by 51 chronicles in Comédias brasileiras 
de verão, by Luís Fernando Verissimo (2009), we seek to analyze systematically 
when the locutor (L) brings to the enunciation scene an Enunciator (E) who 
adopts an absurd point of view that L cannot endorse (MAINGUENEAU 1997). 
Hence, we intend to identify and tabulate the instances in which irony visibly 
appears in the aforementioned texts, by means of a mapping of linguistics 
aspects and marks. According to Ortega (2006), utterances, depending on the 
context of use and the locutor’s intention, present marks on their surface that may 
constitute ironic effect. Adopting a quali-quantitative approach, our research 
follows the traditional teachings of the French Discourse Analysis, but 
encompassing more recent views on irony, such as those found in Guimarães 
(2001), Ortega (2006) and Brait (2008), among others. 

 
 
Keywords: Linguistic marks.Ironic effects.Luís Fernando Verissimo. 
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TÍTULO: Avaliação do perfil comportamental de crianças e adolescentes 

sobreviventes de tumores de fossa posterior e leucemia linfoide aguda 

Resumo 

Esta pesquisa teve por objetivo comparar as características comportamentais de 
crianças e adolescentes sobreviventes de Tumor de Fossa Posterior (TFP) com 
as de sobreviventes de Leucemia Linfoide Aguda (LLA). Os dados foram 
analisados utilizando-se ferramentas estatísticas descritivas e inferenciais, como 
análise de frequência e tabela de referência cruzada. Como resultados, 
sobreviventes de TFP obtiveram maior percentual de comportamento alterado 
para todas as escalas analisadas, exceto para a Escala de Problemas 
Externalizantes. Menor idade ao diagnóstico foi associada positivamente a 
problemas externalizantes e sexo feminino foi associado positivamente a 
problemas internalizantes e problemas sociais. Conclui-se que os grupos clínicos 
estudados apresentam taxas de problemas comportamentais além do esperado 
para as escalas avaliadas. Além disso, observa-se a importância das variáveis 
sociodemográficas para a investigação do perfil comportamental desses grupos. 
Por fim, observa-se a insuficiência de estudos nessa área, além da enorme 
heterogeneidade de instrumentos utilizados e de resultados obtidos. Mais 
estudos são necessários para se compreender o perfil comportamental desses 
grupos clínicos. 
 
Palavras-chave: Câncer;tumor de fossa posterior;leucemia linfóide 

aguda;comportamento. 

TITLE: Behavioral profile evaluation of children and adolescents surviving 

posterior fossa tumors and acute lymphoid leukemia 

Abstract 

This research aimed to compare the behavioral profile of children and 
adolescents surviving posterior fossa tumor (PFT) and acute lymphoid leukemia 
(ALL). Data were analyzed using descriptive and inferential tools such as 
frequency analysis and crosstab. As results, PFT survivors obtained a higher 
percentage of altered behavior for all variables analyzed, except for the 
Externalizing Problem Scale. Younger age at diagnosis was posetively 
associated with externalizing problems and female gender was positively 
associated with internalizing problems and social problems. It concludes that the 
studied clinical groups rated beyond the expected for behavioral problems. In 
addition, there is an importance of sociodemographic variables for the 
investigation of the behavioral profile of the groups. Finally, there is an 
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insufficiency of studies in this area, besides the enormous heterogeneity of the 
instruments used and the results obtained. More research is required to 
understand the behavioral profiles of clinical groups. 
 
Keywords: Cancer;posterior fossa tumor;acute lymphoid leukemia;behavior. 
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TÍTULO: A ANÁLISE DE REDES SOCIAIS NO CAMPO EDUCACIONAL: UMA 

REVISÃO DA LITERATURA 

Resumo 

Apresenta o relatório que consolida as atividades desenvolvidas pelo projeto de 
pesquisa “Redes pessoais e sucesso escolar na Região Metropolitana de Natal- 
RN” no período de 2018 a 2019. Com base numa revisão de literatura, o referido 
projeto tem o objetivo de demonstrar que há um déficit de pesquisas acadêmicas 
que envolvem a análise de redes sociais no âmbito da educação. Para isso, fez-
se uma seleção e revisão criteriosa de materiais bibliográficos disponíveis nas 
bases de dados Portal de Periódicos Capes e Oasisbr. Os documentos 
recuperados e considerados relevantes para o projeto foram baixados e 
sistematicamente arquivados nos computadores do Observatório de Educação 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, os quais servirão de apoio 
para pesquisas futuras nessa esfera de conhecimento. Cabe esclarecder que 
este trabalho tem possibilitado a ampliação do campo de estudos das redes 
sociais na educação, visto a produção de artigos para periódicos, a participação 
dos pesquisadores em eventos acadêmicos e a preparação de um livro que será 
lançado em breve. Contudo, constatamos que ainda necessário expandir os 
conhecimentos que envolvem a análise de redes sociais na educação. 
 
Palavras-chave: Análise de redes sociais. Educação. Vínculos. Relações sociais. 

TITLE: THE ANALYSIS OF SOCIAL NETWORKS IN THE EDUCATIONAL 

FIELD: A LITERATURE REVIEW 

Abstract 

Presents the report that consolidates the activities developed by the research 
project “Redes pessoais e sucesso escolar na Região Metropolitana de Natal- 
RN” from 2018 to 2019. Based on a literature review, the project aims to 
demonstrate that there are a shortage of academic research involving the 
analysis of social networks in the field of education. For this, a careful selection 
and review of bibliographic materials available in the Portal de Periodicals Capes 
and Oasisbr databases was made. The retrieved documents considered relevant 
to the project were downloaded and systematically archived on the computers of 
the Education Observatory of the Federal University of Rio Grande do Norte, 
which will support future research in this sphere of knowledge. It should be 
clarified that this work has enabled the expansion of the field of studies of social 
networks in education, since the production of articles for journals, the 
participation of researchers in academic events and the preparation of a book 
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that will be released soon. However, we find that there is still a need to expand 
the knowledge surrounding social network analysis in education. 
 
Keywords: Social network analysis. Education. Bonds. Social relationships. 
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TÍTULO: Responsabilidade civil do cirurgião dentista no ordenamento jurídico 

brasileiro 

Resumo 

O presente trabalho trata da Responsabilidade Civil do Cirurgião-Dentista. Nesse 
contexto, serão abordadas as questões referentes aos aspectos da 
regulamentação da profissão de cirurgião-dentista no Brasil, bem como acerca 
da responsabilidade civil deste profissional liberal. O estudo do tema escolhido 
é importante tendo em vista que a área de atuação, sobretudo estética, dos 
odontologistas foi bastante ampliada, abrangendo a execução de procedimentos 
que antes só podiam ser realizados por médicos. Apesar disso ainda é muito 
incipiente o conhecimento da população em relação ao modo de 
responsabilização destes profissionais por possíveis erros. A partir da presente 
pesquisa objetiva-se identificar os principais modos de reparação, visando a 
concretização dos direitos dos consumidores. A metodologia utilizada consiste 
em pesquisa aplicada, com abordagem hipotético dedutiva e quantitativa, com 
objetivo descritivo, propósito de propor avaliação formativa. Conclui-se que o 
tema encontra-se previsto na legislação da forma consolidada, mas ainda 
precisa de estudos mais aprofundados para solucionar, sobretudo, as questões 
práticas. 
 
Palavras-chave: Direito, Responsabilidade, Dentista, Consumidor. 

TITLE: Dental Surgeons Liability 

Abstract 

This paper deals with the Civil Liability of the Dental Surgeon. In this context, 
questions regarding the aspects of the regulation of the dental surgeon profession 
in Brazil will be addressed, as well as the civil liability of this liberal professional. 
The study of the chosen subject is important considering that the area of 
expertise, especially aesthetics, of dentists has been greatly expanded, including 
procedures that could only be performed by doctors before. Nevertheless, the 
knowledge of the population regarding the way these professionals are held 
responsible for possible errors is still very incipient. From this research aims to 
identify the main modes of redress, aiming to realize the rights of consumers. The 
methodology consists of applied research, with deductive and quantitative 
hypothetical approach, with descriptive objective, purpose of proposing formative 
evaluation. It is concluded that the subject is foreseen in the legislation in a 
consolidated form, but still needs further studies to solve, above all, the practical 
issues. 
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Keywords: Law, Responsibility , Dentist , Consumer. 
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TÍTULO: Professores de História e interdisciplinaridade: entre concepções e 

práticas construídas a partir dos livros de Ciências Humanas adquiridos pelo 

PNLD 2016 

Resumo 

Há uma acentuada busca na renovação da historiografia da educação no Brasil, 
as pesquisas têm crescido em vários campos da educação e esses estudos 
buscam compreender como determinados saberes se tornaram propriamente 
escolares. A presente pesquisa tem como foco “Identificar como o edital do plano 
Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2016 compreende a Interdisciplinaridade 
e como ela é executada pelos Livros Didáticos de Ciências Humanas”. Trata-se 
de uma pesquisa bibliográfica, qualitativa e quantitativo com caráter exploratório 
e interpretativo. Na qual há a necessidade de entender como o edital do PNLD 
de 2016 entende, objetiva e apresenta a Interdisciplinaridade e como os livros 
didáticos devem compor essa interdisciplinaridade. Como resultado final, mas 
não definitivo, percebe-se que o edital nas áreas de Ciências Humanas tem uma 
relação entre interdisciplinaridade e os conteúdos pela ideia de como e o do que 
se espera fazer . Desse modo, poderá entender como os livros didáticos após 
esse edital apresentam a Interdisciplinaridade e como os autores em histórias 
tem suas concepções e saem do campo teórico para o da prática. 
 
Palavras-chave: Ciências Humanas; Edital; Interdisciplinaridade; Livro Didático. 

TITLE: History teachers and interdisciplinarity: between conceptions and 

practices built from Human Sciences books acquired by PNLD 2016. 

Abstract 

There is a strong search for the renewal of the historiography of education in 
Brazil,the research has grown in various fields of education and these studies 
seek to understand how certain knowledge has become properly schoolar. The 
present research focuses on “Identifying how the 2016 National Textbook Plan 
(NTP) understands the Interdisciplinarity and how it is implemented by the Human 
Sciences Textbooks”. It is a bibliographical, qualitative and quantitative research, 
with exploratory and interpretative character. In which there is a need to 
understand how the 2016 NTP understands, aims and presents Interdisciplinarity 
and how textbooks should compose this interdisciplinarity. As a final but not 
definitive result, it is clear that the edict in the areas of Human Sciences has a 
relationship between interdisciplinarity and the content through the idea of how 
and what is expected to be done. Thus, you can understand how the textbooks 
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after this edict present Interdisciplinarity and how the authors in stories have their 
conceptions and move from the theoretical field to the practical one. 
 
Keywords: Human Sciences; Edict; Interdisciplinarity; Textbook. 
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TÍTULO: Transcrição multimodal de dados linguísticos em contextos orais: 

gestualidade e metáfora 

Resumo 

Este trabalho parte da transcrição multimodal de dados linguísticos orais, no 
contexto retórico do culto neopentecostal da Igreja Universal do Reino de Deus 
(IURD), a qual vem apresentando uma grande aprovação e adesão nas últimas 
décadas. Por isso, buscamos elucidar as estratégias de argumentação 
empregadas pela IURD e, para isso, foi observada a co-ocorrência entre 
metáforas e gestos, como forma de investigar a sua função como estratégia de 
argumentação da retórica neopentecostal. Assim, a partir da análise realizada, 
podemos constatar que essas metáforas multimodais exercem a função de 
facilitar o entendimento de conceitos comuns da retórica neopentecostal pelos 
fiéis, de modo que reforçam a argumentação, a fim de que eles possam aderir 
ao discurso neopentecostal. Portanto, essas metáforas multimodais devem ser 
consideradas como estratégias argumentativas de fundamental importância à 
retórica neopentecostal. 
 
Palavras-chave: PALAVRAS-CHAVE: metáforas, gestos, argumentação, 

retórica, neopentecos 

TITLE: Multimodal Transcription of Oral Linguistic Data in Argumentative 

Contexts 

Abstract 

This project comes from the multimodal transcription of oral linguistic data, in the 
argumentative rhetorical context of the neo-pentecostal cults of the Universal 
Church of the Kingdom of God (IURD), which has been showing great 
acceptance and adhesion in the last decades. Hence, we seek to elucidate the 
strategies used by IURD and, for this, the co-ocurrence between the metaphors 
and gestures was observed, as a way of investigating its function as an 
argumentative strategy of the neo-pentecostal rhetoric. Thus, from this analysis, 
we can note that these multimodal metaphors play the function of facilitating the 
understanding of common concepts of neo-pentecostal rhetoric by the faithfuls, 
so that, these multimodal metaphors reinforce the argument, in order that they 
can adhere to neo-pentecostal discourse. Therefore, these multimodal 
metaphors must be considered as an argumentative strategies of fundamental 
importance to the neo-pentecostal rhetoric. 
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Keywords: KEYWORDS: metaphors, gestures, argument, rhetoric, neo-

pentecostal. 
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TÍTULO: Plano IV Fantasmas do passado, dilemas do presente: culpa e exílio na 

literatura brasileira contemporânea. 

Resumo 

A partir dos estudos sobre o contexto sócio-histórico da ditadura civil-militar 
brasileira de 1964-1985 e das pesquisas teóricas acerca do cenário das letras 
brasileiras na contemporaneidade, este projeto de pesquisa, intitulado 
Fantasmas do passado, dilemas do presente: a ditadura como dado formal da 
Literatura Brasileira do século XXI, que teve início no semestre letivo de 2017.2, 
sendo este plano de trabalho referente aos semestres de 2018.2 e 2019.1, busca 
articular as relações entre literatura e sociedade. Possibilitando um 
conhecimento para além do cânone literário, buscamos entender a construção e 
a problematização de uma história da literatura contemporânea. Apresentamos, 
neste relatório, os resultados finais desde o desenvolvimento de nossa pesquisa. 
Sobre esses resultados, atingidos a partir do plano de trabalho, podemos 
constatar que a rememoração de um passado traumático influencia a construção 
da realidade fragmentada no romance Não Falei (2004), da escritora Beatriz 
Bracher, foco desta investigação. Embasados em Adorno (1988), Sarlo (2007), 
e Seligmann-Silva (2005), descrevemos a posição do narrador e investigamos 
como se constrói a rememoração de um dado histórico que passa pela memória 
individual e coletiva e como a linguagem fragmentada simboliza as experiências 
traumáticas no relato do narrador-personagem. Assim, são exploradas as 
ligações entre memória, trauma e linguagem para apresentar de que forma o 
narrador tenta escapar da culpa que lhe é posta. 
 
Palavras-chave: Não Falei; Memória; Linguagem fragmentada; Beatriz Bracher; 

Literatura 

TITLE: REMEMORATION AND GUILTY: THE CONSTRUCTION OF THE 

FRAGMENTED REALITY IN DON'T TALKED BY BEATRIZ BRACHER 

Abstract 

From the studies on the socio-historical context of the Brazilian civil-military 
dictatorship of 1964-1985 and the theoretical research on the contemporary 
scenario of Brazilian letters, this research project, entitled Fantamas of the past, 
dilemmas of the present: the dictatorship as Formal data from the 21st Century 
Brazilian Literature, which began in the semester of 2017.2, and this work 
referring to the semester of 2019.1, seeks to articulate the relations between 
literature and society. Enabling knowledge beyond the literary canon, we seek to 
understand the construction and problematization of a history of contemporary 
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literature. In this report we present the final results since the development of our 
research. About these results, achieved from the work plan, we can see the 
remembrance of a traumatic past influences the construction of fragmented 
reality in the novel Não Falei (2004), author Beatriz Bracher, focus of this 
investigation. Based on Adorno (1988), Sarlo (2007), and Seligmann-Silva 
(2005), relating literature and society, we describe the position of the narrator and 
investigate how the recollection of historical data that passes through individual 
and collective memory is constructed. and how fragmented language symbolizes 
traumatic experiences in the narrator-character account. In this way, the links 
between memory, trauma and language are explored to present how the narrator 
tries to escape the guilt placed upon him. 
 
Keywords: Não Falei; Memory; Fragmented language; Beatriz Bracher; Literature 
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TÍTULO: Re-estimação da Matriz Regional a partir da Matriz Insumo-Produto 

Nacional para 2015 

Resumo 

 

O presente relatório vai detalhar o esforço de pesquisa que teve o objetivo de 
estudar a estrutura de produção do estado do Rio Grande do Norte no ano de 
2010 e 2015. A pesquisa teve caráter analítico e foram utilizadas ferramentas 
como as matrizes de insumo-produto que permitiram o estudo setorial da 
economia potiguar, bem como a análise da produção nacional de insumos 
utilizados internamente no RN. As matrizes estaduais estimadas permitiram 
comparações com o nível nacional e conclusões acerca das interligações 
presentes na economia estado. O estado do Rio Grande do Norte é altamente 
concentrado na atividade de extração de carvão mineral e de minerais não-
metálicos, que possui um multiplicador de produção comparativamente alto. 
Considerando as 42 atividades para os dois anos, os maiores multiplicadores de 
produção podem ser encontrados nas atividades relacionadas a indústria 
extrativa, como por exemplo a atividade extração de carvão mineral e de 
minerais não-metálicos. Também foi estimado a forte dependência do estado 
potiguar ao setor público que gerava 21% do valor bruto de produção em 2015. 

 
 
Palavras-chave: Matriz Insumo-produto, Economia Regional, Multiplicadores de 

produção 

TITLE: Re-estimation of Regional Matrix from National Input-Output Matrix for 

2015 

Abstract 

 

This report will detail the research effort that aimed to study the production 
structure of the state of Rio Grande do Norte in 2010 and 2015. The research 
was analytical and tools as input-output matrices were used. allowed the sectorial 
study of the Potiguar economy, as well as the analysis of the national production 
of inputs used internally in the RN. The estimated state matrices allowed 
comparisons with the national level and conclusions about the interconnections 
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present in the state economy. The state of Rio Grande do Norte is highly 
concentrated in the activity of extracting coal and non-metallic minerals, which 
has a comparatively high production multiplier. Considering the 42 activities for 
the two years, the largest production multipliers can be found in activities related 
to the extractive industry, such as the extraction of coal and non-metallic 
minerals. It was also estimated the heavy dependence of the state potiguar to the 
public sector that generated 21% of gross production value in 2015. 

 
 
Keywords: Input-Output Matrix, Regional Economy, Production Multipliers 
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TÍTULO: O lúdico como estratégia de ensino de Arquitetura e Urbanismo na 

UFRN 

Resumo 

O presente artigo investiga o uso e os efeitos de abordagens lúdicas no ensino 
de geometria descritiva no curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN. É 
resultado do plano de trabalho intitulado “O lúdico como estratégia de ensino de 
Arquitetura e Urbanismo na UFRN”, orientado pela professora Dra. Mônica Maria 
Fernandes de Lima, e surgiu a partir das dificuldades apresentadas pelos 
estudantes acerca da percepção espacial e geometria. Nesse cenário, 
identificaram-se os jogos como um caminho para o aprendizado dos conteúdos 
pelos discentes. Dessa forma, a metodologia adotada consistiu, inicialmente, em 
uma pesquisa bibliográfica acerca de ludicidade e jogos educativos, seguida da 
avaliação e análise da gincana de Geometria Gráfica 01 no processo de ensino 
aprendizagem. Para a avaliação, foi aplicado um questionário levantando 
questões como as contribuições da atividade lúdica, principais aspectos 
positivos, negativos e sugestões de melhoria. Os resultados obtidos 
demonstraram a eficiência da gincana no auxílio ao aprendizado de geometria 
descritiva, visto que auxiliou na assimilação dos conteúdos e despertou interesse 
no tema. Além disso, foram identificadas pelos estudantes algumas lacunas, 
como o nível classificação das questões e a proibição do uso de representações 
gráficas. Por fim, concluiu-se que o método lúdico auxiliou de forma significativa 
no aprendizado de geometria descritiva dos discentes, participando de forma 
importante na formação profissional dos discentes. 
 
Palavras-chave: Geometria descritiva. Jogos. Ludicidade. Arquitetura e 

Urbanismo. 

TITLE: Games as a teaching strategy for Architecture and Urbanism in UFRN 

Abstract 

This paper investigates the usage and effect of ludic approaches in teaching 
descriptive geometry to Architecture and Urbanism students of UFRN. This 
comes as the result of the research plan entitled “Games as a teaching strategy 
for Architecture and Urbanism in UFRN”, supervised by professor Dr. Mônica 
Maria Fernandes de Lima. It came to life through struggles presented by the 
students, these referring specifically to spatial perception and geometry. In this 
context, games were found by the students to be a path to understanding. In this 
way, the current methodology consisted of, initially, a literature search about 
educational games, followed by an analysis of the impact a competition held in 
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Graphical Geometry 01 had in the process of learning. For this analysis, a 
questionnaire, with questions pertaining to the contributions of this ludic 
approach, main positive and negative aspects of this approach and suggestions, 
was given to the students. The results obtained demonstrate the good impact the 
competition had on the efficiency of learning, seen as it helped in the 
understanding process and also sparked interest in the subject. Nevertheless, 
some problems were addressed by the students, such as the questions’ difficulty 
and the no graphical representation rule. Finally, it is concluded that the ludic 
method helped in a significant way the learning process for descriptive geometry, 
taking a part in the professional qualification of the students. 
 
Keywords: Descriptive geometry. Games. Playfulness. Architecture and 

Urbanism. 
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TÍTULO: Progressão e complexização do conhecimento histórico na primeira 

versão da BNCC 

Resumo 

Esta pesquisa procurou averiguar a existência ou não de uma progressão do 
conhecimento histórico na primeira versão da Base Nacional Comum Curricular 
(2015) e foi motivada pela necessidade de contribuir com os estudos sobre o 
tema e para ratificar a importância e coerência de pensar a aprendizagem 
histórica, em todas as suas dimensões, a partir da ciência de referência. Foram 
tomados como objetos de análise, portanto, as estratégias de progressão e os 
comandos, tendo como parâmetro a Taxonomia de Bloom. Ao final, por meio da 
amostra selecionada (9º Ano/Anos Finais e 1º Ano/Ensino Médio) constatou-se 
que há um progressão em história que esta utiliza-se de estratégias 
características, como o reforço em passos anteriores, estruturação do próximo 
ao distante e que os objetivos de aprendizagem foram distribuídos de maneira 
criteriosa e complexificada. 
 
Palavras-chave: Progressão, BNNC, História. 

TITLE: Progress and complexity of historical knowledge in the first version of 

BNCC 

Abstract 

This research sought to investigate the existence or not of a progression of 
historical knowledge in the first version of the National Curricular Common Base 
(2015) and was motivated by the need to contribute to the studies on the subject 
and to ratify the importance and coherence of thinking about historical learning , 
in all its dimensions, from the science of reference. Therefore, the strategies of 
progression and the control were taken as objects of analysis, having as 
parameter the Taxonomy of Bloom. At the end, through the selected sample (9th 
Year / Final Years and 1st Year / High School) it was verified that there is a 
progression in history that uses characteristic strategies, such as reinforcement 
in previous steps, structuring of the next to learning objectives were distributed in 
a judicious and complex way. 
 
Keywords: Progression, BNNC, History. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1926 

 

CÓDIGO: HS0162 

AUTOR: MAILLY DAMARIS SILVA PEREIRA 

ORIENTADOR: ANTONIO GENARIO PINHEIRO DOS SANTOS 

 

 

TÍTULO: Discursividade e parresia na formação docente em Letras: a produção 

da verdade institucional em (dis)curso 

Resumo 

As mudanças nas leis de educação que ocorreram nos últimos anos fomentam 
questionamentos sobre a importância dos documentos normativos que marcam 
o fazer pedagógico do professor. Deste modo, o presente trabalho visa analisar 
a produção de verdade e os efeitos de parresia a partir dos quais o sujeito-
professor passa a ser subjetivado no escopo da formação docente e da 
qualificação profissional. Entende-se que a elaboração e disposição de 
instrumentos oficiais oportuniza um efeito de sentido de gerenciamento e 
regulamentação da conduta do professor, na égide de íngremes relações de 
poder-saber que, por sua vez, marcam sua sujeição e subjetividade e mobilizam 
uma nova ordem da verdade no espaço da educação brasileira. Importa analisar 
a marcação discursiva dos textos oficiais (BNCC, LDB, PCN) que direcionam a 
atuação docente e oportunizam o trabalho com a verdade e com o efeito de 
parresia na universidade e na escola. Para isso, emprega-se o método 
arqueogenealógico de Michel Foucault, tanto no que tange ao empreendimento 
bibliográfico como no que diz respeito à disposição e tratamento dos objetos. A 
análise discursiva dos objetos permite desestabilizar o efeito de sentido de 
neutralidade e questionar a soberania do significante em prioridade à 
produtividade do sentido. Os resultados apontam para o espaço de sujeição dos 
agentes do ensino no escopo da disseminação de verdades que se pretendem 
universais e únicas, oportunizando a operação de uma biopolítica. 

 
Palavras-chave: Parresia. Legislação educacional. Sentido. Discurso. 

Subjetividade. 

TITLE: DISCURSIVITY AND PARRHESIA IN TEACHER EDUCATION IN 

LITERATURE: THE PRODUCTION OF INSTITUTIONAL TRUTH IN 

(DIS)COURSE 

Abstract 

 

The recent changes in the education legislation have brought up questions about 
the importance of legal and regulation documents that characterize the teacher 
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pedagogic performance. Therefore, the present work aims to analyze the truth 
production and parresia effects according to which it occurs to the subject-teacher 
be subjectivated through the teacher education and their professional acting. We 
have that the construction and disposal of the official documents promote a 
meaning effect of management and regulation of teacher behavior, under deep 
power-knowledge relations, which in turn, determine and bring to bear a new 
order of truth to Brazilian education system. It is our interest to analyze the 
discursive marking of the legal official texts (BNCC, LDB, PCN) which address 
and make possible the work with truth and with the parresia meaning effects at 
the university and school. For this purpose, we use the arqueogenealogic 
researching method, regarding to the bibliographic investigation as well as to 
objects, which were taken to be analyzed. The objects discursive analysis allows 
to unsettle the neutrality effect and question the significant self-determination, by 
prioritizing the meaning productivity. The results point to the subjectivation space 
in which the agents take part, and this occurs at the truth dissemination scenario, 
truths that are hoped to be universal and the unique ones, providing an operation 
of biopolitics. 

 
 
Keywords: Parrhesia. Educational Legislation. Meaning. Discourse. Subjectivity. 
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TÍTULO: AUDITORIA APLICADA A UNIDADES DE INFORMAÇÃO: ANÁLISE 

DAS CONTRIBUIÇÕES 

Resumo 

 

Apresenta as ações desenvolvidas no plano de trabalho “Auditoria aplicada a 
unidades de informação: análise das contribuições” que faz parte do projeto de 
iniciação científica “Auditoria aplicada a unidades de informação”. Com o objetivo 
geral de analisar as contribuições do método de auditoria de inteligência para as 
unidades de informação. O percurso metodológico começou com a pesquisa 
bibliográfica na área de auditoria em unidades de informação, mais precisamente 
com ênfase nas contribuições dos métodos para melhoramento das unidades. 
Depois da leitura dos textos encontrados na pesquisa bibliográfica foi realizado 
um estudo de caso, aplicando o método de auditoria de inteligência na Biblioteca 
Setorial do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. A coleta de dados foi feita mediante o envio de questionário 
on-line para os usuários da unidade de informação e os dados obtidos foram 
analisados mediante estatística descritiva básica e análise de conteúdo. A partir 
deste estudo de caso, foi possível identificar pontos fortes e também fazer 
constatações de fragilidades da unidade de informação, as quais foram alvo de 
recomendações de melhoria. Conclui-se que o método é flexível e pode ser 
aplicado ao ambiente de biblioteca, ressaltando os benefícios da auditoria desde 
contribuir para a concretização dos objetivos da instituição até ao auxílio de 
implantação de novos serviços no contexto das bibliotecas universitárias. 

 
 
Palavras-chave: Auditoria de informação. Auditoria de inteligência. Bibliotecas. 

TITLE: AUDIT APPLIED TO INFORMATION UNITS: CONTRIBUTION 

ANALYSIS 

Abstract 

 

It presents the actions developed in the work plan “Auditing applied to information 
units: analysis of contributions” that is part of the undergraduate project “Auditing 
applied to information units”. With the general objective of analyzing the 
contributions of the intelligence audit method to the information units. The 
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methodological path began with bibliographic research in the area of audit of 
information units, more precisely with emphasis on the contributions of methods 
to improve the units. After reading the texts found in the bibliographic research, 
a case study was carried out, applying the intelligence audit method in the 
Sectoral Library of the Center for Applied Social Sciences of the Federal 
University of Rio Grande do Norte. Data collection was done by sending an online 
questionnaire to users of the information unit and the data obtained were 
analyzed using basic descriptive statistics and content analysis. From this case 
study, it was possible to identify strengths and also to find weaknesses of the 
information unit, which were the subject of recommendations for improvement. It 
is concluded that the method is flexible and can be applied to the library 
environment, highlighting the benefits of auditing from contributing to the 
achievement of the institution's objectives to the aid of the implementation of new 
services in the context of university libraries. 

 
 
Keywords: Information audit. Intelligence audit. Libraries. 
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TÍTULO: A Economia metropolitana na RMNatal 

Resumo 

 

As características econômicas de uma região dependem de um conjunto de 
fatores. Uma região metropolitana, por exemplo, pode apresentar peculiaridades 
no que diz respeito às finanças públicas e a geração de renda entre os 
municípios que a constituem. Esses fatores estão associados às especificidades 
de cada governo e das características próprias dos municípios. O tamanho da 
população, a extensão territorial, a taxa de urbanização são indicadores que 
influenciam a composição das finanças e, também, o desenvolvimento 
econômico local. Nesse contexto, o presente estudo discute as finanças 
públicas, no cenário metropolitano, a partir da metodologia da economista Sol 
Garson, apresentando os indicadores de: Índice de capacidade de investimento, 
capacidade de endividamento e o nível de integração entre os municípios. Como 
procedimento metodológico foi realizado a revisão da bibliografia de Garson 
sobre finanças públicas nas regiões metropolitanas, além da consulta de gráficos 
produzidos pelo observatório das metrópoles núcleo Natal, pesquisas do IBGE 
e o acesso a bancos de dados como FIMBRA, SINCOFI E FIRJAN que 
apresentam a caracterização da estrutura orçamentária dos municípios 
brasileiros. 

 
 
Palavras-chave: Região metropolitana, economia, finanças locais. 

TITLE: The metropolitan economy in NMR 

Abstract 

 

The economic characteristics of a region depend on a set of factors. A 
metropolitan region, for example, may have peculiarities regarding public 
finances and income generation among the municipalities that constitute it. These 
factors are associated with the specificities of each government and the 
characteristics of the municipalities. Population size, territorial extension, 
urbanization rate are indicators that influence the composition of finances and 
also local economic development. In this context, the present study discusses 
public finances in the metropolitan context, using the methodology of economist 
Sol Garson, presenting the indicators of: Investment capacity index, debt capacity 
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and the level of integration between the municipalities. As a methodological 
procedure, Garson's bibliography on public finances in the metropolitan areas 
was reviewed, as well as the graphics produced by the Natal core metropolis 
observatory, IBGE research and access to databases such as FIMBRA, SINCOFI 
and FIRJAN that present the characterization of the budget structure of the 
Brazilian municipalities. 

 
 
Keywords: Metropolitan region, economy, local finance. 
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TÍTULO: Reestruturação dos produtos educacionais em Ensino de Ciências e 

Matemática e sua divulgação em portal público 

Resumo 

O mestrado profissional se caracteriza pelo desenvolvimento de um produto, 
particularmente, no caso da área de Ensino, os programas vinculados 
apresentam como resultado de suas dissertações um produto educacional. Este, 
por sua vez, deve ser problematizado buscando diminuir assim, o distanciamento 
da universidade com a escola. A ficha de avaliação para os mestrados 
profissionais da área de Ensino considera a disponibilização do produto 
educacional de forma pública e gratuita, além disso, espera-se que este possa 
estar destacável da dissertação. No caso do mestrado profissional em Ensino de 
Ciências e Matemática (PPGECNM) da UFRN, atualmente avaliado com nota 4 
pela CAPES, visando alçar a nota 5, tem como objetivo reestruturar o produto 
educacional, de modo a disponibilizá-lo em portal, considerando os critérios 
adotadas pelo documento da área de Ensino de Ciências e Matemática. Foram 
identificadas e selecionadas as dissertações do PPGECNM pelo repositório de 
dissertações da UFRN e, reestruturados os produtos educacionais dos anos de 
2015, 2016, 2017 e 2018. Os produtos estão disponíveis na página do programa 
de pós-graduação http://www.posgraduacao.ufrn.br/ppgecnm 
 
Palavras-chave: Mestrado profissional, produto educacional, Ensino de Ciências 

e Matem 

TITLE: Restructuring of educational products in Science and Mathematics 

Teaching and their dissemination in public portal 

Abstract 

The professional master's degree is characterized by the development of a 
product, particularly, in the case of the teaching area, the linked programs present 
as a result of their dissertations an educational product. This, in turn, must be 
problematized in order to reduce the distance between the university and the 
school. The evaluation form for the professional masters in the teaching area 
considers the availability of the educational product in a public and free way, and 
it is hoped that it can be detached from the dissertation. In the case of the 
professional master's degree in Science and Mathematics Teaching (PPGECNM) 
from UFRN, currently rated with grade 4 by CAPES, aiming to raise grade 5, it 
aims to restructure the educational product, making it available in a portal, 
considering the criteria adopted by the Science and Mathematics Teaching 
document. PPGECNM dissertations were identified and selected by the UFRN 
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dissertation repository and restructured the educational products from 2015, 
2016, 2017 and 2018. The products are available at the postgraduate program 
page http://www.posgraduacao.ufrn.br/ppgecnm 
 
Keywords: Professional Master, Educational Product, Science Teaching and 

Mathema 
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TÍTULO: Culture-Specific Items e relatos de viagem: La traite, l’émigration et la 

colonisation au Brésil 

Resumo 

Este artigo resulta do projeto de pesquisa Culture-Specific Items e relatos de 
viagem: La traite, l’émigration et la colonisation au Brésil, vinculado a um projeto 
mais amplo sob o título de O estudo da tradução de Culture-Specific Items em 
relatos de viajantes franceses sobre o Brasil de meados do século XIX ao início 
do século XX. Objetiva-se, de início, dar a conhecer ao público brasileiro um 
viajante francês muito pouco estudado e conhecido no Brasil e na França, em 
seguida, compreender o que são Culture-Specific Items (FRANCO, 2013 [1996]) 
e perceber como o tradutor-viajante Charles Expilly resolve esse “dilema” da 
realidade brasileira de meados do século XIX transformada em linguagem 
(ICEs), influenciando na identidade do viajante-autor e também naquela do povo 
retratado. A pesquisa foi desenvolvida a partir de uma amostragem dos Itens 
culturais-específicos (ICEs) presentes na primeira e segunda parte do estudo 
crítico sobre o Brasil Imperial denominado O tráfico, a emigração e a colonização 
no Brasil (EXPILLY, 1865), tendo como base teórico-metodológica as estratégias 
de tradução dos ICEs categorizadas por Javier Franco Aixelá. 

 
Palavras-chave: Itens Culturais-Específicos. Tradução. Charles Expilly. 

TITLE: Culture-Specific Items and travel writing: La traite, l’émigration et la 

colonisation au Brésil 

Abstract 

This paper aims to show the results of the research project called Culture-Specific 
Items and travel writing: La traite, l’emigration et la colonization au Brésil, linked 
to a broader project under the title Study of the translation of Culture-Specific 
Items in French travelers about Brazil from the mid-19th century to the early 20th 
century. Initially, this article intent to make known to the Brazilian public a very 
little studied French traveler-writing called Expilly, then to understand what 
Culture-Specific Items are (FRANCO, 2013 [1996]) and to understand how the 
traveling-translator Charles Expilly put in words the Brazilian reality and how he 
solves those CSIs found. Finally, we intended to verify how a travel-writing can 
influence the identity of the traveling author and also that of the people portrayed. 
The research was developed from a sampling of the Cultural-Specific Items 
present in the first and second parts of the critical study of Imperial of Brazil called 
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La traite, l’emigration et la colonization au Brésil (EXPILLY, 1865), based on 
theoretical-methodological CSI translation strategies categorized by Javier 
Franco Aixelá. 
 
Keywords: Culture-Specific Items. Translation. Charles Expilly. 
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TÍTULO: ANÁLISE DO LUGAR OCUPADO POR UMA CRIANÇA NEGRA COM 

DEFICIÊNCIA NA CARTOGRAFIA INCLUÍDA EM UMA CLASSE REGULAR 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo observar onde estão localizados os 
alunos provenientes das minorias sociais e como estão distribuídas na 
cartografia de sala de aula, analisando como esses alunos são (in)visibilizados 
pelos atores que compõem o contexto escolar e compreender as relações 
professor-aluno. Inscreve-se na abordagem qualitativa de pesquisa, realizada 
por meio de observação in loco embasada na revisão bibliográfica de conceitos 
relativos à cartografia social e educação inclusiva da criança negra com 
deficiência, como sendo relevantes para a compreensão de um novo conceito 
cartográfico oriundo das salas de aula. Mesmo na segunda década do século 
XXI, as escolas e seus agentes podem adotar metodologias excludentes de 
forma que cerceiam e fragilizam o processo de desenvolvimento dos alunos. 
Como toda pesquisa científica, este trabalho não tem carácter conclusivo, mas 
o de apresentar contribuições para discussões futuras que permitam maior 
compreensão das linhas de dominação presentes na sala de aula onde o 
professor controla os alunos de forma a moldá-los afim de torná-los perfeitos, 
pois, para alguns professores, o aluno ideal é aquele que permanece em silêncio 
e interagindo pouco durante toda a aula enquanto o docente transmite o 
conteúdo de forma não sistematizada e pouco significativa. 
 
Palavras-chave: Cartografia de Sala de Aula. Cartografia Social. Educação 

Inclusiva. 

TITLE: ANALYSIS OF THE PLACE OCCUPIED BY A DISABLED BLACK CHILD 

IN THE CARTOGRAPHY INCLUDED IN A REGULAR CLASS 

Abstract 

The present work aims to observe where students from social minorities are 
located and how they are distributed in the classroom cartography, analyzing how 
these students are (in) visible to the agents that participates in the school context 
and to understand the teacher-student relations. It is a qualitative research 
approach, carried out through local observation based on the bibliographical 
review of concepts related to social cartography and inclusive education of black 
children with disabilities, as being relevant to the understanding of a new 
cartographic concept created from the classrooms. Even in the second decade 
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of the 21st century, schools and their agents may adopt excluding methodologies 
that curtail and weaken the process of the students development. Like all 
scientific research, this work is not conclusive, but presents contributions to future 
discussions that allows a better understanding of the domination lines present in 
the classroom where the teacher controls the students in order to shape them, to 
make them perfect, beause, for some teachers, the ideal student is one who 
remains silent with little interacting throug the class while the teacher conveys the 
content in a non-systematized and insignificant way. 
 
Keywords: Classroom Cartography. Social Cartography. Inclusive education. 
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TÍTULO: ESTÁGIO DOCÊNCIA: DIFICULDADES ENCONTRADAS PELOS 

ESTAGIÁRIOS NA DISCIPLINA DE CÁLCULO I 

Resumo 

Nesse relatório, apresentamos a nossa pesquisa, que tem por objetivo geral 
analisar como se deu o Estágio Docência, no período de 2008 a 2018, de 
estudantes de Pós-Graduação que participaram do Programa de Assistência à 
Docência na Graduação (PADG), atuando na disciplina de Cálculo I, nos cursos 
de Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no 
campus Natal. Em nossa investigação fizemos uso da pesquisa documental (SÁ-
SILVA, 2009) e utilizamos a análise do conteúdo (BARDIN, 1977) para a leitura 
dos relatórios dos estagiários. Iniciamos nossa coleta de dados, por meio do site 
www.sigaa.ufrn.br, cujo primeiro passo foi identificar os cursos que oferecem a 
disciplina de Cálculo I, em seguida buscamos nos 127 cursos de Pós-Graduação 
na modalidade stricto sensu, campus Natal, os que tiveram os estagiários 
ministrando a referida disciplina e identificamos que foram 7. Concluída esta 
etapa de identificação e seleção, obtivemos 29 planos de assistência à docência 
e 29 relatórios semestrais. Após as leituras dos documentos, observamos que 
os estagiários mostram interesse em sua formação docente e se preocupam com 
a formação dos alunos de Graduação da disciplina. Aspectos como a 
metodologia utilizada e a não participação dos estudantes nos plantões de 
dúvidas também estavam presentes nos relatórios. O estudo deles nos mostra a 
importância da Pós-Graduação da UFRN na formação de professores e 
pesquisadores e sua relevância para a comunidade acadêmica. 
 
Palavras-chave: Ensino. Cálculo. Estágio Docência. PADG. Formação de 

professores. 

TITLE: TEACHING INTERNSHIP: DIFFICULTIES FOUND BY TRAINEES IN 

THE DISCIPLINE OF CALCULUS I 

Abstract 

In this report, we present our research, which aims to analyze how did the 
Teaching Internship, from 2008 to 2018, of Graduate students who participated 
in the Teaching Assistance Program in Graduation (PADG), working in the 
discipline of Calculus I, in the undergraduate courses at the Federal University of 
Rio Grande do Norte (UFRN), at Natal campus. In our investigation, we made 
use of documentary research (SÁ-SILVA, 2009) and we use content analysis 
(BARDIN, 1977) for reading trainee reports. We started our data collection 
through the website www.sigaa.ufrn.br, whose first step was to identify the 
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courses that offer the discipline of Calculus I, then we searched 127 graduate 
courses in the mode stricto sensu, for the Natal campus, those who had the 
interns ministering the discipline and we identified that were 7. After this 
identification and selection step was completed, we obtained 29 teaching 
assistance plans and 29 half-yearly reports. After reading the documents, we 
observe that the trainees show interest in their teacher education and are 
concerned with the training of undergraduate students of the subject. Aspects 
such as the methodology used and the students' non-participation in the 
workshops of doubts were also present in the reports. Their study shows us the 
importance of UFRN Graduate Studies in teacher and researcher education and 
its relevance to the academic community. 
 
Keywords: Teaching. Calculus. Teaching Internship. PADG. teacher training. 
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TÍTULO: A proposta para a imortalidade do homem 

Resumo 

 

Dentro da seara da discussão do aprimoramento, um dos temas mais debatidos 
é a questão da imortalidade, sobretudo porque os avanços tecnológicos 
despertam a crença no homem de que a imortalidade é algo que pode ser 
pensada para além de mera ficção científica. Diante do exposto, veremos como 
a questão da imortalidade do homem está sendo cogitada. 

 
 
Palavras-chave: Transhumanismo. Enhancement. Imortalidade. 

TITLE: The proposal for the immortality of man 

Abstract 

 

Within the field of the discussion of human improvement, one of the most hot 
topics is the issue of immortality, especially because technological achievements 
have given rise to the belief that immortality is something that can be thought far 
beyond mere science fiction. As just said, it will be seen how the quest of man's 
immortality is being considered. 

 
 
Keywords: Transhumanism. Enhancement. Immortality. 
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TÍTULO: A Paisagem Contemporânea no Cinema Produzido em Pernambuco 

Resumo 

Este relatório é resultado das reflexões e análises fílmicas realizadas com ênfase 
no conceito de “after-image”, tendo como referências obras audiovisuais 
produzidas e locadas em Pernambuco. Por meio dos filmes “O Delírio é a 
Redenção dos Aflitos” (Fellipe Fernandes, 2016) e “O Porteiro do Dia” (Fabio 
Leal, 2017) e da leitura do referencial teórico, buscamos entender como é 
retratada a paisagem pernambucana contemporânea nesses dois curtas-
metragens, considerando a narrativa, os aparatos tecnológicos utilizados pelos 
cineastas e o espaço urbano diegético. Nessa perspectiva, discutimos neste 
texto a configuração da paisagem contemporânea das cidades de Olinda e 
Recife dentro da noção “after-imagem”, discutida pelo teórico Joan Ramon 
Resina (2003). 
 
Palavras-chave: Paisagem; Filme; After-image. 

TITLE: CONTEMPORARY LANDSCAPE IN THE CINEMA PRODUCED IN 

PERNAMBUCO 

Abstract 

This paper results of of a film analysis with emphasis in concept of after-image, 
taking as audiovisual references short-films produced and located in 
Pernambuco: “O Delírio é a Redenção dos Aflitos” (Fellipe Fernandes, 2016) and 
“O Porteiro do Dia” (Fabio Leal, 2017). With the help of theoretical references, 
we try to understand how the Pernambuco’s contemporary landscape is 
represented, taking into consideration its narrative, technological choices and the 
diegetic urban space. So, we discuss the configuration of contemporary 
landscape of the cities Olinda and Recife within the paradigm of the concept 
“after-image”, developed by Joan Ramon Resina. 
 
Keywords: Landscape; Film; After-image. 
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TÍTULO: Consolidação e alimentação de um banco de dados e informações 

acerca da análise evolução urbana de Natal 

Resumo 

Tendo em vista a importância do estudo da Morfologia Urbana, o objetivo do 
plano de trabalho tratado neste relatório foi contribuir para a formação de um 
banco de dados acerca da análise morfológica da evolução de Natal, a partir de 
trabalhos produzidos no Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. Como metodologia, deu-se seguimento ao 
processo de tratamento de dados elaborado em estágio anterior da pesquisa. O 
banco de dados construído tem alta demanda e já contribui para a realização de 
diversos trabalhos no campo dos estudos urbanos desenvolvidos dentro do 
Departamento de Arquitetura da UFRN. 
 
Palavras-chave: Morfologia Urbana. Análise Morfológica. 

TITLE: Final Report: Consolidation and feeding of a database on the 

morphological analysis of Natal’s urban development. 

Abstract 

Considering the importance studying Urban Morphology, the objective of the work 
plan discussed in this report was to contribute to the formation of a database 
about the morphological analysis of Natal’s development, based on works 
produced in the Architecture and Urbanism Course of the Federal University of 
Rio Grande do Norte. As a methodology, the process of data treatment created 
previously was followed. The database developed has high demand and has 
cotributed to the realization of many researches in the field of urban studies in 
the Architecture Department of UFRN. 
 
Keywords: Urban Morphology. Morphological Analysis. 
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TÍTULO: MODELO DINÂMICO DE ENGAJAMENTO DE MEMBROS DE 

EQUIPES DE PROJETOS: estudo de caso da fase interna de intervenção do 

Programa de Governança para Aquisições e Contratações da UFRN. 

Resumo 

O presente artigo é um estudo de caso de caráter qualitativo e tem como objetivo 
analisar a performance de engajamento entre membros de uma equipe de 
projetos e construir a estrutura de um modelo sistêmico onde possa analisar os 
fatores que influenciaram no aumento ou diminuição do engajamento da equipe. 
Para isso, foi adotado a metodologia de Modelagem Ágil desenvolvida por Kim 
Warren em Dinâmica de Sistemas. Os dados foram coletados através de 
entrevistas individuais, e com aplicação de questionários semiestruturados. As 
informações foram transcritas e codificadas no software Sysdea, desenvolvido 
por Kim Warren, construindo um modelo sistêmico caracterizado por diagramas 
com loops de feedback, proporcionando uma melhor visualização de todo o 
sistema que está sendo analisado. Os resultados apresentaram que variáveis 
externas influenciam no engajamento dos membros da equipe durante o ciclo de 
vida do projeto, interferindo na performance da equipe e no planejamento do 
projeto. 
 
Palavras-chave: Engajamento; modelagem Ágil; Dinâmica de Sistemas. 

TITLE: DYNAMIC PROJECT TEAM MEMBERS ENGAGEMENT MODEL: case 

study of the internal intervention phase of the UFRN Governance Procurement 

and Contracting Program. 

Abstract 

This paper is a qualitative case study and aims to analyze the engagement 
performance among members of a project team and to build the structure of a 
systemic model where it can analyze the factors that influenced the increase or 
decrease of team engagement. For this, the Agile Modeling methodology 
developed by Kim Warren in Systems Dynamics was adopted. Data were 
collected through individual interviews and semi-structured questionnaires. The 
information was transcribed and coded in the Sysdea software developed by Kim 
Warren, building a systemic model characterized by diagrams with feedback 
loops, providing a better view of the entire system being analyzed. The results 
showed that external variables influence team members' engagement during the 
project life cycle, interfering with team performance and project planning. 
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Keywords: Engagement; Agile SD modeling; System Dynamics. 
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TÍTULO: BANCO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO EM LAGOA AZUL: 

um processo de aprendizagem coletivo 

Resumo 

A economia solidária surge em face de uma universalização do sistema 
capitalista como maneira de sobrepujar as dificuldades impostas, principalmente, 
às classes sociais menos favorecidas. Sob esse prisma, e tendo como 
instrumento os Bancos Comunitários de Desenvolvimento, a economia solidária 
promove não apenas o desenvolvimento econômico, mas também a integração 
social e a coletivização dos saberes em um processo contínuo de aprendizagem. 
O projeto de pesquisa relativo a esse plano de trabalho tinha como finalidade 
investigar o BCD enquanto possibilidade de finanças solidárias na comunidade 
de Lagoa Azul, com vistas a cooperar com o desenvolvimento da população em 
uma perspectiva holística, de modo a priorizar o aspecto social e o respeito à 
cultura local. Para isso promovendo e fomentando uma rede de produção e 
consumo na comunidade – contribuindo com o comércio da região – e, por 
conseguinte, gerando emprego e renda. Somado a isso, o BCD colaboraria com 
a organização comunitária no território de Lagoa Azul. Contudo, a finalização e 
o alcance do objetivo final dessa análise investigativa não foram alcançados. 
 
Palavras-chave: Banco Comunitário. Desenvolvimento. Economia Solidária. 

TITLE: BANCO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO EM LAGOA AZUL: 

um processo de ensino coletivo 

Abstract 

 

Solidarity economics arises in the face of a universalization of the capitalist 
system as a way of overcoming the difficulties imposed mainly on the less favored 
social classes. In this light, and based on the Community Development Banks, 
the solidarity economy promotes not only economic development, but also social 
integration and the collectivization of knowledge in a continuous learning process. 
The research project related to this work plan aimed to investigate the BCD as a 
possibility of solidarity finances in the Lagoa Azul community, with a view to 
cooperating with the development of the population in a holistic perspective, in 
order to prioritize the social and social aspects. respect for the local culture. To 
this end, it promotes and fosters a network of production and consumption in the 
community - contributing to the region's commerce - and thus generating 
employment and income. In addition, BCD would collaborate with the community 
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organization in the territory of Lagoa Azul. However, the finalization and 
achievement of the ultimate goal of this investigative analysis has not been 
achieved. 

 
 
Keywords: Community Bank. Development. Solidarity economy. 
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TÍTULO: Desenvolvimento e Atualização do Banco de Dados e Mídias 

Eletrônicas do Grupo PROJETAR 

Resumo 

O relatório descreve as atividades desenvolvidas no plano de trabalho 
“Desenvolvimento do Banco de Dados e Mídias Eletrônicas do Grupo 
PROJETAR”, orientado pela Profª Drª Maísa Veloso. Elas abrangem dois 
projetos do Grupo PROJETAR: o Banco de Dados PROJEDATA, biblioteca 
virtual que armazena trabalhos relacionados ao grupo e aos Seminários 
PROJETAR, e a Revista PROJETAR, periódico quadrimestral que publica 
artigos científicos das áreas de Projeto e Percepção do Ambiente. Esses projetos 
são de alimentação contínua e cumprem o papel de divulgação de pesquisas 
nessas áreas do conhecimento, tendo respectivamente como suporte as 
plataformas DSpace e Open Journal System. Os objetivos principais do trabalho 
são introduzir o bolsista no universo da pesquisa científica, desenvolvendo seu 
senso crítico-analítico e habilidade de redação de artigos científicos, além de 
desenvolver seu conhecimento quanto a bancos de dados, bibliotecas virtuais e 
revistas eletrônicas de Arquitetura e Urbanismo. Os trabalhos de manutenção do 
Banco de Dados PROJEDATA, do site do Grupo PROJETAR e de programação 
virtual da Revista PROJETAR, além da produção de artigos tendo em vista a 
produção de conhecimento na área de Projeto e Percepção do Ambiente, 
garantiram o cumprimento desses objetivos. 
 
Palavras-chave: Banco de dados, Biblioteca Virtual, Revista Eletrônica 

TITLE: Development of PROJETAR Group’s Database and Electronic Media 

Abstract 

The report describes the activities developed in the work plan "Development of 
PROJETAR Group’s Database and Electronic Media", under the guidance of 
Prof. Dr. Maísa Veloso. They revolve around two projects of the PROJETAR 
Group: the PROJEDATA Database, a virtual library that stores works related to 
the group and the PROJETAR Seminars, and the PROJETAR Journal, a 
quarterly journal that gathers articles from the areas of Architecture Design and 
Environmental Perception. These projects are of continuous feeding and fulfill the 
role of disseminating research in these areas of knowledge, having as support 
the platforms DSpace and Open Journal System. The main objectives of the work 
plan are to introduce the student in the universe of scientific research, developing 
their critical-analytical sense and ability to write scientific articles, as well as 
developing their knowledge of databases, virtual libraries and electronic journals 
of Architecture and Urbanism and how to use the software that supports them. 
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The maintenance of the PROJEDATA Database, the PROJETAR Group’s 
website and the PROJETAR Journal’s virtual programming, as well as for the 
production of articles regarding the production of knowledge in the area of 
Architecture Design and Environmental Perception, ensured that these objectives 
were met. 
 
Keywords: Database, Virtual Library, Electronic Journal 
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TÍTULO: Egresso de pesquisa: análise do curso de Biblioteconomia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Resumo 

Aborda o tema iniciação científica na percepção do egresso que participou de 
projetos de pesquisa do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. Objetiva-se de modo geral: analisar a contribuição da 
pesquisa na atuação profissional dos egressos de projetos de iniciação científica 
do curso de Biblioteconomia da UFRN, no período de 2008 a 2016. Utiliza-se 
como o método de abordagem indutivo e como procedimento o estudo de caso, 
como uma pesquisa qualiquante, sendo classificada ainda como um estudo 
exploratório e descritivo, e como estratégia, a pesquisa bibliográfica. Aponta 
como público alvo do estudo os egressos de pesquisa do curso de 
Biblioteconomia formados de 2008 a 2016, sendo a amostra não probabilística 
por conveniência. Utiliza-se como técnica de coleta de dados questionário online 
elaborado no google docs contendo 20 questões, efetuando o envio de 17 de 
março a 17 de abril de 2019 para 22 participantes. Para tabulação e tratamento 
dos dados usa o programa Microsoft Excel, já para as questões abertas, se 
analisou as respostas por meio das leituras e atribuição de termos chave. 
Resulta que a contribuição da pesquisa na atuação profissional dos egressos de 
projetos de iniciação científica está nos benefícios da participação do projeto de 
pesquisa na atuação e vida profissional sendo considerados: o currículo; 
desenvolvimento profissional e pesquisa. Conclui-se que é importante que a 
temática dos egressos seja abordada em futuras pesquisas. 
 
Palavras-chave: Egresso de pesquisa. Iniciação científica. Curso de 

Biblioteconomia. 

TITLE: RESEARCH EGRESS: Analysis of the Librarianship course at the Federal 

Universityof Rio Grande of Norte 

Abstract 

The subject scientific initiation in the perception of the egress of research studies 
of course of Library Science of the Federal University of Rio Grande do Norte.The 
general objective is: To analyze the contribution of research in the professional 
performance of graduates of projects of scientific initiation of the UFRN Library 
course, from 2008 to 2016.It is used as the method of inductive approach and as 
the case study procedure, characterized as a qualifying research, bibliographic 
research, and is classified as an exploratory and descriptive study. It points out 
as target audience of the study the graduates of the library course graduated from 
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2008 to 2016, being the non-probabilistic sample for convenience. It is used as 
data collection technique an online questionnaire elaborated in google docs 
containing 20 questions, sending it on March 17 to April 17, 2019 to 22 
participants. For tabulation and treatment of data uses the Microsoft Excel 
program, while for open questions, the answers were analyzed by reading and 
assigning key terms. It follows that the contribution of research in the professional 
performance of graduates of undergraduate projects is in the benefits of the 
participation of the research project in performance and professional life being 
considered: the Curriculum; Professional development and research. It is 
concluded that it is important that the subject of the graduates be addressed in 
future research. 
 
Keywords: Research scholarship. Scientific initiation. Librarianship Course. 
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TÍTULO: “Para salvar uma vida”: o mapeamento dos movimentos sociais pela 

prevenção de homicídios do nordeste em conjunto com o Fórum Popular de 

Segurança Pública e a questão da identidade 

Resumo 

 

O presente trabalho tem como objetivo descrever o que foi trabalho e discutido 
durante o período de um ano de pesquisa do projeto “Movimentos sociais e 
segurança pública”. Trabalho este que consistiu na coleta de dados a respeito 
de 9 movimentos sociais que se articulam na região nordeste, sendo 5 destes 
denominados Fórum Popular de Segurança Pública (FPSP). Apresentamos 
neste relatório, além dos dados coletados, as discussões que puderam ser feitas 
a respeito deste objeto no que tange a questão da identidade, como aponta 
Castells (2018), elemento promotor de coesão e engajamento na mobilização. 
Nosso problema de pesquisa teve como primeira pergunta: “estes movimentos 
sociais se articulam na luta da prevenção de homicídios?”; e que se desenvolveu 
para outros questionamentos que contribuíram para a nossa discussão, como a 
que envolveu o fator da identidade: “de que maneira as características 
identitárias de grupos distintos que compunham os FPSP’s servia como 
elemento de coesão e engajamento?”. Por fim, apresentamos em nossa 
conclusão argumentos sobre a importância de nossa pesquisa, tanto para o fim 
científico quanto para o social. 

 
 
Palavras-chave: Movimentos Sociais.Identidade.Segurança Pública. 

TITLE: “To save a life”: the mapping of social movements for northeastern 

homicide prevention in conjunction with the Fórum Popular de Segurança Pública 

and the issue of identity 

Abstract 

 

This paper aims to describe what was work and discussed during the one-year 
research period of the project “Social Movements and Public Safety”. This work 
consisted of collecting data about 9 social movements that are articulated in the 
northeast region, 5 of them called Fórum Popular de Segurança Pública (FPSP). 
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In this report we present, besides the collected data, the discussions that could 
be made about this object regarding the question of identity, as pointed out by 
Castells (2018), an element that promotes cohesion and engagement in 
mobilization. Our research problem had as its first question: “Are these social 
movements articulated in the fight against homicide prevention?”; and which 
developed into other questions that contributed to our discussion, such as the 
one involving the identity factor: "How did the identity characteristics of distinct 
groups that made up the FPSP's serve as an element of cohesion and 
engagement?" Finally, we present in our conclusion arguments about the 
importance of our research, both for scientific and social purposes. 

 
 
Keywords: Social Movements.Identity.Public Safety.Homicide Prevetion. 
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ORIENTADOR: MARIA ALICE TAVARES 

 

 

TÍTULO: Variação no uso dos conectores sequenciadores temporais E e AÍ em 

gêneros narrativos produzidas por pré-adolescentes natalenses: uma questão 

estilística 

Resumo 

A presente pesquisa, baseada no aporte teórico-metodológico da 
sociolinguística variacionista, analisa o fenômeno de variação entre os 
conectores E e AÍ na função de sequenciação temporal de eventos. Os dados 
foram coletados em entrevistas sociolinguísticas integrantes do Banco de Dados 
Fala-Natal, tendo sido retirados dos trechos correspondentes a narrativas de 
experiência pessoal e narrativas vicárias. Os informantes pertencem ao grupo 
etário entre 8 e 12 anos e estão distribuídos igualmente quanto ao sexo. 
Controlamos a influência dos fatores gênero textual e sexo. Os resultados 
referentes ao gênero textual mostraram elevada taxa do Aí devido ao caráter 
informal dos gêneros narrativos, além disso verificou-se que o tipo de narrativa 
não interferiu na escolha por uma ou outra variante. Já os resultados referentes 
ao sexo apontam para uma mudança em fase de conclusão devido à elevada 
taxa da variante informal, AÍ, entre as mulheres. 

 
Palavras-chave: Conectores. Gênero textual. Sexo. Mudança. 

TITLE: Variation in the use of temporal sequential connectors E and AI in 

narrative genres produced by natal preteens: a stylistic issue 

Abstract 

 

This research, based on the theoretical-methodological approach of the 
variationist sociolinguistics, analyzes the phenomenon of variation between the 
connectors E and AÍ in the function of temporal sequencing of events. The data 
were collected from sociolinguistic interviews that were part of the Fala-Natal 
Database, and were taken from the excerpts corresponding to personal 
experience narratives and vicarious narratives. The informants belong to the age 
group between 8 and 12 years and are equally distributed according to gender. 
We control the influence of the factors textual genre and gender. The results 
related to the textual genre showed high rate of AÍ due to the informal character 
of the narrative genres. Besides, it was found that the type of narrative did not 
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interfere with the choice of one or another variant. The results regarding gender 
point to a change in the conclusion phase due to the high rate of the informal 
variant, AI, among women. 

 
 
Keywords: Connectors. Textual genre. Sex. Change. 
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TÍTULO: O Exame Nacional do Ensino Médio e a história e cultura da África e 

dos afro-brasileiros 

Resumo 

A determinação da lei referente a obrigatoriedade dos estudos da história e 
cultura afro-brasileira(Lei de nº 10.639/03) se relaciona com a luta contra o 
racismo ainda existente e a busca por uma educação antirracista na formação 
do cidadão brasileiro. O ENEM, como um exame interdisciplinar que além de 
avaliar o desempenho individual dos alunos ao término do Ensino Médio, procura 
o desenvolvimento de competências e habilidades caras ao exercício da 
cidadania. Assim, é fundamental que o ENEM também incorpore o que prevê a 
lei aqui citada. Nesse sentido, a presente pesquisa que está desenvolvimento 
através da Bolsa de Iniciação Científica da UFRN/PROPESQ para os anos de 
2018-2019, sob orientação da professora Dra. Margarida M. D. de Oliveira, se 
propõe a realizar uma análise da relação entre o ENEM, os discursos e memórias 
produzidas nos livros didáticos de História e o ensino da história e cultura afro-
brasileira, observando como o ENEM tem tratado questões que envolvem a 
obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro, dialogando tal análise com 
os dados apontados na Tese de Doutoramento da Profa. Dra. Telvira da 
Conceição, que trata das práticas e expressões de racialização no âmbito dos 
livros didáticos. Para isso, utilizamos como fonte as provas da área das Ciências 
Humanas e Linguagens aplicadas após o ano de 2003 (ano de promulgação da 
lei) até 2017, dialogando com a tese mencionada antes, intitulada “Interrogando 
discursos raciais nos livros didáticos de história”. 
 
Palavras-chave: Lei 10.639, ENEM, Livro Didático 

TITLE: The ENEM and the studies of Afro-Brazilian history and culture 

Abstract 

The determination of the law regarding the obligation of studies of Afro-Brazilian 
history and culture (Law No. 10.639 / 03) is related to the fight against racism still 
existing and the search for an anti-racist education in the formation of the 
Brazilian citizen. ENEM, as an interdisciplinary exam that evaluates the individual 
performance of students at the end of high school, seeks the development of 
competences and skills that are important to exercise citizenship. Thus, it is 
essential that ENEM also incorporates what the law cited here provides. In this 
sense, the present research that is being developed through the UFRN / 
PROPESQ Scientific Initiation Scholarship for the years 2018-2019, under the 
guidance of Professor Margarida MD de Oliveira, intends to perform an analysis 
of the relationship between ENEM, the discourses and memories produced in the 
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history textbooks and the teaching of Afro-Brazilian history and culture, observing 
how ENEM has dealt with issues that involve the study of Afro history and culture, 
dialoguing such analysis with the data pointed out in PhD. Dr. Telvira da 
Conceição, who deals with racialization practices and expressions within 
textbooks. For this, we use as source the test exam in the area of Humanities 
and Languages applied after the year 2003 (year of enactment of the law) until 
2017, dialoguing with the thesis mentioned earlier, entitled "Questioning racial 
speeches on didactic books of history between Brazil and Mozambique”. 
 
Keywords: ENEM, Law No. 10.639, Didactic Book 
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TÍTULO: Paisagem e complexidade na trama citadina 

Resumo 

Durante a trajetória da pesquisa objetivou-se fazer uma retomada do 
pensamento epistemológico geográfico, para que, a partir do afunilamento de 
ideias, pudéssemos fomentar um pensamento crítico e amplo sobre as ciências 
geográficas. Tendo como tese a ideia de que a cidade é um corpo afetado e 
promove afetações. Estar na cidade é experimentar o encontro de corpos que 
estão a se mover com velocidades e ritmos diferentes. Esses encontros 
possibilitam a emergência de paisagens, denotando a multiplicidades das 
formas, contornos, sons, cores, volumes. Para o desenvolvimento dessa linha 
de raciocínio foi selecionado o bairro de Felipe Camarão para o estudo da 
paisagem, considerando o fenômeno da violência e do medo. Nessa perspectiva 
a percepção espacial é uma estratégia de método que diferencia a intensidade 
como as pessoas que habitam um local o compreendem e o decifram a partir 
dos laços de afeição e pertencimento. Desta forma os moradores são os agentes 
singulares para deliberar sobre o espaço no qual habitam, pois eles têm 
vivências com tais espaços rotineiramente e são peças vivas desses lugares. 
 
Palavras-chave: Cidade, corpos, violência, medo. 

TITLE: Landscape and complexity in the city plot 

Abstract 

During the trajectory of the research, the objective was to make a resumption of 
geological epistemological thought, so that, from the bottleneck of ideas, we could 
foment a critical and broad thinking about the geographic sciences. Having as 
thesis the idea that the city is an affected body and promotes affectations. Being 
in the city is experiencing the encounter of bodies that are moving with different 
speeds and rhythms. These encounters allow the emergence of landscapes, 
denoting the multiplicities of shapes, contours, sounds, colors, sizes. For the 
development of this line of reasoning the neighborhood of Felipe Camarão was 
selected for the study of the landscape, considering the phenomenon of violence 
and fear. In this perspective the spatial perception is a method strategy that 
differentiates the intensity as the people who inhabit a place understand it and 
decipher it from the bonds of affection and belonging. In this way residents are 
the sole agents to deliberate about the space in which they inhabit, since they 
have experiences with such spaces routinely and are living parts of these places. 
 
Keywords: City, bodies, violence, fear. 
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TÍTULO: Inscrições de leitores nos gêneros notícia e editorial: as marcas 

linguísticas da ironia 

Resumo 

A ironia é um recurso que grande parte dos sujeitos utilizam para avaliar ou 
criticar, por meio de seus enunciados, fatos do cotidiano. Via de regra, esse 
fenômeno é também observável nos discursos políticos que estão presentes nas 
várias esferas sociais. A partir deles, é possível aferir o posicionamento 
ideológico assumido pelo locutor, observando o contexto e os artifícios 
linguísticos utilizados por ele. Esta investigação integra o Projeto de Pesquisa A 
ironia mostrada por marcas linguístico-discursivas em comentários de leitores. O 
objetivo desse artigo é buscar identificar a ironia por meio de elementos que 
marcam o campo dos sintagmas, por meio de fontes recuperáveis. O gênero aqui 
analisado é o comentário de leitores gerados a partir dos gêneros notícia e 
editorial em matéria de jornal digital. Neste artigo, apontaremos os marcadores 
linguísticos irônicos presentes nos comentários de leitores-comentadores dos 
Jornais do G1 e do Estadão, focando sobre o corte na educação na gestão do 
presidente Jair Bolsonaro. A metodologia adotada é do tipo qualitativa. 
Fundamentamo-nos, teoricamente, na significação de ironia oferecida por 
Maingueneau (1997) e na catalogação dos marcadores linguísticos e outras 
significações acerca da ironia, com Ortega (2006), Brait (2008) e Guimarães 
(2001). 

 
Palavras-chave: Marcas da ironia. Comentários de leitores. “G1 e Estadão”. 

TITLE: Readers’ writings in the news and editorial genres: the linguistic marks of 

irony 

Abstract 

 

Irony is a resource that most people use to evaluate and criticize, through 
statements, facts in daily life. This phenomenon can be especially identifiable in 
political speeches that are present in several social circles. By means of ironic 
discourse, it is possible to gauge the ideological stand taken by the speaker, 
observing the context and the linguistic devices he employs. This study integrates 
the Research Project Irony shown by linguistic-discursive marks in readers’ 
comments. In this article, we seek to identify irony through elements that appear 
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in phrases, by means of recoverable sources. The genre under scrutiny here are 
the comments made by readers to the news and editorials published in digital 
versions of newspapers. In this article, we will list some of the ironic linguistic 
marks that are present in the comments that came out in G1 and Estadão, 
focusing on the so-called austerity cuts to educational budgets under the 
administration of president Jair Bolsonaro. The adopted methodology is 
qualitative type. This research was theoretically based on the meaning of irony 
offered by Maingueneau (1997) and in the cataloguing of linguistic marks, and 
other meanings about irony, with Ortega (2006), Brait (2008) and Guimarães 
(2001). 

 
 
Keywords: Irony marks. Readers’ comments. G1 and Estadão. 
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TÍTULO: A CONFIGURAÇÃO DO DISCURSO CONTRÁRIO AOS DIREITOS 

HUMANOS EM COMENTÁRIOS DE PORTAIS DE INFORMAÇÃO: ESTUDO 

DE RECURSOS LINGUÍSTICO-DISCURSIVOS 

Resumo 

O presente relatório tem por objetivo apresentar, analisar e discutir os resultados 
obtidos na pesquisa realizada sobre a configuração do discurso contrário aos 
Direitos Humanos (DH) nos principais portais de informação. Nele procuramos 
evidenciar essa configuração explicitando os mais recorrentes recursos 
linguístico-discursivos usados para sustentar a negação dos DH, quando 
atrelados às problemáticas da diversidade sexual, das condições da população 
carcerária e da segurança pública na sua relação com o direito à vida e à 
integridade física. Para isso, selecionamos comentários de notícias jornalísticas 
que, ligadas às temáticas apontadas, foram publicadas nos portais do G1, Terra 
e UOL, considerados os mais abrangentes. Formado, assim, o corpus, os textos 
foram examinados a partir de categorias de análise dos estudos do texto e do 
discurso. Com a análise, constatou-se que os interlocutores lançam mão de 
mecanismos como ironia, polifonia, seleção lexical, entre outros, com a 
estratégia de construir uma representação negativa de alguns grupos, chegando 
a tratá-los como se não fossem humanos, dando suporte, assim, a uma rejeição 
aos Direitos Humanos. Dessa forma, o relatório mostra a relevância do estudo 
desses recursos na polêmica em questão. 
 
Palavras-chave: Direitos Humanos. Discurso. Portais de informação. 

Comentários. 

TITLE: CONFIGURATION OF DISCOURSE AGAINST HUMAN RIGHTS IN 

INFORMATION PORTAL COMMENTS: LINGUISTIC-DISCURSIVE 

RESOURCES STUDY 

Abstract 

This report aims to present, analyze and discuss the results obtained in the 
research performed on the configuration of discourse against Human Rights (HR) 
in the main information portals. Here we aim to highlight this configuration by 
explaining the most recurrent linguistic-discursive resources used to support the 
denial of HR, when linked to the issues of sexual diversity, prisons conditions and 
public security in relation to the right to life and physical integrity. To achieve this 
we selected comments from online journalistic news that, linked to the themes 
mentionedbefore, were published in the G1, Terra and UOL portals, considered 
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to be the most embracing. Thus, formed the corpus, the texts were examined 
through analysis categories of text and discourse studies.With the analysis, it was 
found that the interlocutors use mechanisms such as irony, polyphony, lexical 
selection, among others, with the strategy of constructing a negative 
representation of some groups, even treating them as if they were not human, 
supporting therefore a rejection of Human Rights. Thus, the report shows the 
importance of studying these resources in the controversy in question. 
 
Keywords: Human Rights. Discourse. Portals of information. Comments. 
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TÍTULO: PERCEPÇÃO DOS GESTORES E DOCENTES SOBRE AS CAUSAS 

DO ABANDONO ESCOLAR EM COMPARAÇÃO À VISÃO DOS ALUNOS 

Resumo 

O objetivo central deste artigo é analisar como os gestores e docentes percebem 
o problema do abandono escolar no ensino médio e quais ações têm sido 
tomadas para solucionar este problema em comparação à visão dos alunos. 
Para atender nosso objetivo, utilizamos como instrumento de coleta de dados 
entrevistas semi-estruturadas com gestores, docentes e alunos de uma escola 
localizada na região norte da cidade de Natal. Os resultados das entrevistas 
indicaram que os gestores e docentes reconhecem o abandono escolar como 
sendo um problema atual e que buscam estratégias para o combate. As causas 
do fenômeno foram atribuídas principalmente à necessidade de trabalho e ao 
não-incentivo dos pais. Portanto, a ênfase recai, na sua maior parte, sobre 
fatores que são externos à escola. Como medidas tomadas para a permanência 
dos jovens, a escola adota o acompanhamento mais direto com os alunos. Já 
em relação aos alunos, os fatores citados para o abandono escolar foi o 
desinteresse pela escola, que é ocasionado pela ausência de espaços de diálogo 
e pela metodologia tradicional de aula adotada. Em oposição à visão de gestores 
e docentes, para os alunos, o problema é endógeno à escola e, portanto, 
passível de correção. Como medidas para evitar o abandono escolar, os alunos 
citaram o interesse em ter espaços maiores de diálogos, sobretudo em sala de 
aula, com metodologia de aula que os permitam expor suas percepções acerca 
do tema de modo mais ativo e não passivamente. 
 
Palavras-chave: Abandono Escolar. Ensino médio. Gestão Escolar. Docentes. 

Alunos. 

TITLE: PERCEPTION OF SCHOOL’S STAFF ON THE CAUSES OF SCHOOL 

DROPOUT COMPARED TO THE VISIONS OF STUDENTS 

Abstract 

 

The main objective of this paper is to analyze how school staff – including 
teachers - perceive the problem of dropping out in high school and what actions 
have been taken to solve this problem compared to the students' view. To meet 
our goal, we used semi-structured interviews with managers, teachers and 
students from a school located in the northern region of Natal city. The results of 
the interviews indicated that school staff and teachers recognize dropout as a 
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current problem and seek strategies to curtail it. The causes of the phenomenon 
were mainly attributed to the need for work and non-incentive from parents. 
Therefore, the emphasis is mostly on factors that are external to the school. As 
measures taken by the school, a direct accompaniment with students is cited. In 
relation to students, the factors cited for dropping out of school was the lack of 
interest in school, which is caused by the absence of spaces for dialogue and the 
traditional methodology of class adopted. Contrary to the view of school staff and 
teachers, for students, the problem is endogenous to school and therefore 
opened to correction. As measures to avoid dropping out, students cited the need 
for more dialogue, especially in the classroom, with class methodology that allows 
them to expose their perceptions and opinions about the theme being studied in 
a more active, instead of passive, manner. 

 
 
Keywords: School Evasion. High school. School management. Teachers. 

Students. 
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TÍTULO: O incentivo à criatividade em disciplinas de projeto arquitetônico 

Resumo 

No processo de ensino-aprendizagem em projeto de arquitetura o exercício da 
criatividade tem atraído o interesse dos docentes, pois tem impacto direto na 
produção dos estudantes. Nesse campo, a pesquisa teve como objetivo 
compreender como a criatividade é trabalhada em ambiente acadêmico e as 
técnicas mais utilizadas pelos docentes para incentivá-la. O universo de análise 
foi composto pelas publicações nas edições do Encontro Nacional sobre Ensino 
de Arquitetura e Urbanismo (ENSEA) ocorridas entre 2001 e 2016. A pesquisa 
aconteceu por meio de análise documental e traz um diagnóstico de textos 
publicados por docentes de projeto de arquitetura. Verificou-se que a temática 
ainda é pouco explorada no cenário nacional, havendo reduzida produção 
científica brasileira acerca do assunto. Dentre os trabalhos encontrados nota-se 
que os pontos mais trabalhados estão direcionados à aplicação de 
técnicas/métodos pedagógicos específicos em atelier de projeto, e à realização 
de experiências práticas. 
 
Palavras-chave: Arquitetura, criatividade, processo de ensino-aprendizagem 

TITLE: The role of creativity in Architectural Design: An investigation from the 

teacher's point of view 

Abstract 

In the teaching-learning process in architecture project the exercise of creativity 
has attracted the professor’s interest, because it has directly impact on the 
students productions. In this field, the research had as objective to understand 
how creativity is worked in academic environments and the techniques most used 
by teachers to encourage it. The universe of analysis was composed by the 
publications in the National Meeting on Teaching Architecture and Urbanism (in 
Portuguese: Encontro Nacional sobre Ensino de Arquitetura e Urbanismo - 
ENSEA) that took place between 2001 to 2016. The research used bibliographic 
analysis and it brings a diagnosis of the articles published by the professors of 
architecture Project. It was verified that the thematic is still little explored in the 
national scene, existing only a few Brazilian scientific researches on this sector. 
Among the articles found, was noticed that the most worked aspects are directed 
to the application of specific pedagogical techniques/ methods in the atelier, and 
the accomplishment of practical experiences. 
 
Keywords: Architecture, creativity, teaching-learning process 
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TÍTULO: A GOVERNANÇA DIGITAL NA CONCRETIZAÇÃO DOS OBJETIVOS 

DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGENDA 2030 

Resumo 

Entende-se como governança digital de tecnologias da informação e 
comunicação com o objetivo de melhorar a prestação de serviços públicos, 
incentivando a participação dos cidadãos no processo de tomada de decisão - 
tornando, pois, o governo mais responsável, transparente e eficaz. 
Recentemente instituída no Brasil, a Política de Governança Digital (Decreto n.º 
8.638/2015 do Poder Executivo Federal), voltada aos órgãos e entidades da 
administração pública federal, busca preparar órgãos e agentes públicos aos 
desafios impostos pela sociedade moderna. Ciente de que a nova política 
governamental possui similitudes com parte dos objetivos da Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sustentável, da ONU, que contém um conjunto de 17 ODSs, 
o presente trabalho visa identificar os pontos em comum e verificar como a 
transformação digital pode influenciar direta ou indiretamente vários dos 
objetivos encartados, segundo a Estratégia Brasileira para a Transformação 
Digital. Para tanto, o trabalho partiu de pesquisa bibliográfica e descritiva na 
doutrina e legislação pertinentes, elucidando a temática abordada, e 
identificando as inovações infralegais. Em que pese tenha reconhecido a 
importância das medidas tomadas pelo Poder Executivo nas últimas duas 
décadas, o trabalho não deixou de levantar os apontamentos críticos 
encontrados na doutrina aos novos modelos de gestão (NMG na experiência 
alemã), que nem sempre trazem dividendos à sociedade. 
 
Palavras-chave: Governança digital. Desenvolvimento sustentável. Agenda 

2030. 

TITLE: DIGITAL GOVERNANCE IN ACHIEVING THE 2030 AGENDA'S 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 

Abstract 

It is understood as digital governance of information and communication 
technologies with the aim of improving the delivery of public services by 
encouraging citizen participation in decision making - thus making government 
more accountable, transparent and effective. Recently instituted in Brazil, the 
Digital Governance Policy (Federal Executive Branch Decreto No. 8.638/2015), 
aimed at federal public administration bodies and entities, seeks to prepare public 
agencies and agents for the challenges imposed by modern society. Aware that 
the new government policy has similarities with some of the goals of the UN 
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Agenda 2030 for Sustainable Development, which contains a set of 17 SDGs, 
this paper aims to identify commonalities and to see how digital transformation 
can directly or indirectly influence indirectly several of the objectives and goals of 
the embedded objectives, according to the Brazilian Strategy for Digital 
Transformation. Therefore, the work started from bibliographical and descriptive 
research in the relevant doctrine and legislation, elucidating the thematic 
approached, and identifying the infralegal innovations. In spite of recognizing the 
importance of the measures taken by the Executive Power in the last two 
decades, the work did not fail to raise the critical notes found in the doctrine to 
the new management models (NMG in the German experience), which do not 
always bring dividends to society. 
 
Keywords: Digital governance. Sustainable development. 2030 Agenda. 
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TÍTULO: Mulheres chefes de família em contextos rurais. 

Resumo 

Objetivou-se analisar a produção bibliográfica sobre a relação entre mulheres 
rurais e chefia familiar. Realizaram-se buscas na biblioteca virtual da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
Foram selecionados artigos revisados por pares, no período de 2008 a 2018, em 
português e espanhol, combinando-se os seguintes descritores: “mulher AND 
chefia familiar”; “chefia familiar AND raça”. Obtiveram-se 6 artigos, sendo 50% 
empíricos e 50% teóricos. Nestes trabalhos observou-se a importância da noção 
de interseccionalidade para pensar as diferentes formas de opressão, a exemplo 
das mulheres negras, pobres e rurais. Os resultados apontam um aporte teórico-
metodológico diverso que, por um lado, demonstra a variedade de ruralidades e, 
por outro, a complexidade da temática. Evidencia-se a escassez de estudos que 
tomam o rural como cenário para pensar a chefia familiar de mulheres, sobretudo 
considerando os novos arranjos familiares e transformação das atividades 
tradicionais femininas. Por fim, o reduzido número de artigos encontrados 
demonstra e acentua a invisibilidade das mulheres chefes de família em 
contextos rurais, bem como da dinâmica familiar própria a esses arranjos. 
 
Palavras-chave: trabalho, chefia familiar, mulheres rurais, programa bolsa 

família. 

TITLE: Women heads of household in rural contexts. 

Abstract 

The objective was to analyze the bibliographical production on the relationship 
between rural and family leader. Searches were performed in the virtual library of 
the Coordination of Higher Education Personnel Improvement (CAPES). Articles 
were selected peer reviews, from 2008 to 2018, in Portuguese and Spanish, 
combining the following following descriptors: “woman AND family leader”; 
“Family leader AND race”. Six articles were obtained, being 50% empirical and 
50% theoretical. In these works we observed the importance of the notion of 
intersectionality to think about the different forms of oppression, the example of 
black, poor and rural women. The results show a contribution theoretical-
methodological approach which, on the one hand, demonstrates the variety of 
ruralities another, the complexity of the theme. There is a scarcity of studies that 
take the rural as a scenario to think about the family leadership of women, 
especially considering the new family arrangements and transformation of 
traditional women's activities. Finally, the reduced The number of articles found 
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demonstrates and emphasizes the invisibility of women family in rural contexts, 
as well as the family dynamics inherent to these arrangements. 
 
Keywords: work, family leader, rural women, bolsa família program. 
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TÍTULO: Psicologia Ambiental latinoamericana: um estudo bibliométrico via 

produção científica 

Resumo 

 

Reconhecendo a influência europeia e norte-americana no desenvolvimento da 
Psicologia Ambiental (PA) e o seu impacto na construção da área no contexto 
latino-americano, este trabalho tem como foco aspectos da internacionalização 
da PA na América Latina. Foi analisada a produção científica da área na região 
para identificar se a mesma contribui para a compreensão do contexto latino-
americano e como acontece a identificação com esse rótulo, por via das 
discussões acerca dos referenciais teóricos adotados nas investigações. Foram 
selecionados artigos científicos da base de dados SciELO e Redalyc, usando o 
termo psicologia ambiental e tendo como critério de seleção que pelo menos um 
dos autores deveria ser da Psicologia e ter vinculação institucional na América 
Latina. Desse modo, foram registrados e analisados dados das referências 
bibliográficas desses artigos, incluindo autoria, país, título, ano de publicação, 
idioma e tipo de material. Como resultado, das 179 referências de artigos 
publicados na década de 1990, 53,63% eram de origem norte-americana e 
59,21% foram citadas em inglês. 

 
 
Palavras-chave: Psicologia Ambiental; América Latina; Bibliometria 

TITLE: Latin American Environmental Psychology: a bibliometric study via 

scientific production 

Abstract 

 

Recognizing the European and North American influence in the development of 
Environmental Psychology (PA) and its impact on the construction of the area in 
the Latin American context, this work focuses on the internationalization of EP in 
Latin America. It was analyzed the scientific production of the area in the region 
to identify if it contributes to the understanding of the Latin American context and 
how the identification with this label happens, through the discussions about the 
theoretical-methodological perspectives adopted in the investigations. Scientific 
articles were selected from the SciELO database, using the term environmental 
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psychology and having as a selection criterion that at least one of the authors 
should be from Psychology and have institutional linkage in Latin America. Thus, 
bibliographic data from these articles were recorded and analyzed, including 
authorship, country, title, year of publication, language and type of material. As a 
result, of the 179 article references published in the 1990s, 53.63% were of US 
origin and 59.21% were cited in English. 

 
 
Keywords: Environmental Psychology; Latin America; Bibliometrics. 
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TÍTULO: O DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES DA MANGA NO BRASIL: 

uma análise do constant market share 

Resumo 

 

Nas últimas duas décadas o Sistema Agroalimentar Mundial sofreu importantes 
mudanças, que resultaram na inserção de novos produtos, principalmente frutas, 
legumes e verduras, atendendo às mudanças nos padrões de consumo. A 
manga foi uma das beneficiadas neste processo, tendo o Brasil, e principalmente 
a região Nordeste, se destacado nesse mercado. A União Europeia e os Estados 
Unidos se apresentaram com principais destinos no exterior para as mangas 
brasileiras. Ao analisar o desempenho das exportações de manga brasileiras 
entre os anos 1997 e 2017, o estudo aponta que a competitividade e o 
crescimento do comércio mundial foram os principais determinantes para o seu 
crescimento, ou decrescimento. Além disso, o estudo aponta ganhos para a 
região onde se situa o Polo Petrolina-Juazeiro relativos ao economic-upgrading 
e social-upgrading, relativos ao impacto no PIB e na melhoria da qualidade de 
vida dos trabalhadores, principalmente relativos à renda. 

 
 
Palavras-chave: Manga. Constant Market Share. Polo Petrolina-Juazeiro. 

TITLE: MANGO EXPORTS PERFORMANCE IN BRAZIL: a constant market 

share analysis 

Abstract 

 

In the last two decades, the World Agri-Food System has undergone important 
changes, resulting in the insertion of new products, especially fruits and 
vegetables, in response to changes in consumption patterns. Mango was one of 
the beneficiaries in this process, with Brazil, and especially the Northeast region, 
standing out in this market. The European Union and the United States performed 
with major destinations abroad for brazilian mangoes. By analyzing the 
performance of brazilian mango exports between 1997 and 2017, the study points 
out that the competitiveness and growth of world trade were the main 
determinants for its growth, or decrease. In addition, the study points to gains for 
the region where the Petrolina-Juazeiro Polo is located related to economic-
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upgrading and social-upgrading, related to the impact on GDP and the 
improvement of workers' quality of life, especially related to income. 

 
 
Keywords: Mangoes. Constant Market Share. Pole Petrolina-Juazeiro 
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TÍTULO: Relações de gênero, modos de vida e autonomia de mulheres 

beneficiárias do Bolsa Família 

Resumo 

Este relatório faz parte de uma pesquisa maior intitulada “O Programa Bolsa 
Família no contexto dos assentamentos rurais de reforma agrária: autonomia, 
gestão do cotidiano e modo de vida de mulheres” e trata dos processos de 
autonomia de mulheres rurais da comunidade quilombola de Grosso, localizada 
em Bom Jesus/RN, beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF). Visando 
entender os processos paradoxais que o programa fomenta, uma vez que o 
pagamento mensal e fixo do programa pode proporcionar processos de 
emancipação individual e comunitária, ao mesmo tempo em que as 
condicionalidades reforçam os lugares de gênero que são impostos pela cultura 
patriarcal. Tem-se como principal objetivo “investigar os modos de vida e os 
processos de autonomia das mulheres beneficiárias do Bolsa Família em relação 
as permanências e rupturas referentes aos papéis de gênero no âmbito da 
comunidade”. Nas entrevistas ficou evidente que as mulheres se sentem mais 
livres na escolha de onde direcionar o dinheiro, porém é observado que a gestão 
do dinheiro proveniente do programa é gasto majoritariamente com os(as) 
filhos(as) e que, no geral, isto pode ter ligação com a cultura patriarcal tão 
engendrada nas comunidades rurais. Desta forma conclui-se que são 
necessários mais estudos que possam investigar as particularidades da mulher 
rural na gestão do dinheiro e nos processos que favoreçam sua autonomia e 
empoderamento. 
 
Palavras-chave: Mulher rural; autonomia; empoderamento; programa bolsa 

família 

TITLE: Scientific Report: Gender Relations, Lifestyles and Autonomy of Women 

Beneficiaries of Bolsa Familia 

Abstract 

This report is part of a larger research entitled “The Bolsa Familia Program in the 
context of rural agrarian reform settlements: autonomy, daily management and 
women's livelihoods” and deals with the processes of autonomy of rural women 
in the quilombola community of Grosso, located in Bom Jesus / RN, beneficiaries 
of the Bolsa Família Program (PBF). In order to understand the paradoxical 
processes that the program fosters, since the monthly and fixed payment of the 
program can provide processes of individual and community emancipation, while 
conditionalities reinforce the gendered places that are imposed by patriarchal 
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culture. Its main objective is to “investigate the lifestyles and processes of 
autonomy of women who benefit from Bolsa Família in relation to the permanence 
and disruption of gender roles in the community”. In the interviews it was evident 
that women feel freer in choosing where to direct money, but it is observed that 
the management of money from the program is spent mostly with their children 
and that in general this can be have a connection with the patriarchal culture so 
engendered in rural communities. Thus, it is concluded that more studies are 
needed to investigate the particularities of rural women in money management 
and in processes that favor their autonomy and empowerment. 
 
Keywords: Rural woman; autonomy; empowerment; programa bolsa família 
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TÍTULO: Alfabetização de estudantes com deficiência intelectual: a perspectiva 

inclusiva 

Resumo 

Pesquisas sobre o processo de alfabetização de estudantes com deficiência 
intelectual (DI) vem enfatizando de um lado o direito da pessoa com DI aos 
processos de letramento e, por outro lado, enfatizado as capacidades deste 
grupo ler e escrever de forma a ampliar sua participação social. Este artigo tem 
como objetivos descrever e analisar o processo de aquisição da escrita de uma 
criança com síndrome de Down (SD), matriculada em uma turma regular do 4º 
ano do ensino fundamental. Desenvolvemos um Estudo de caso com abordagem 
qualitativa com o uso de observação, entrevista e aplicação de um instrumento 
de avaliação de escrita, em contexto inclusivo. O lócus da investigação foi uma 
turma do 4º ano com 19 alunos e sua professora de uma escola localizada na 
capital potiguar. A garota com SD tem uma escrita em nível semelhante à de um 
grupo de crianças sem deficiências. Encontrava-se na iminência de um salto 
qualitativo para compreender as variações dos quantitativos de letras e 
realização dos ajustes ortográficos. Nesse sentido, inferimos que as crianças 
com DI e sem DI percorrem caminhos semelhantes no processo de aquisição e 
construção da língua escrita, sendo importante que a escola organize ações 
curriculares que potencializem habilidades que perpassem de maneira direta, a 
leitura e a escrita. 
 
Palavras-chave: Alfabetização. Síndrome de Down. Educação inclusiva. 

TITLE: Literacy of students with intellectual disabilities: the inclusive perspective. 

Abstract 

Research on the literacy process of students with intellectual disabilities (ID) has 
emphasized on the one hand the right of people with ID to literacy processes and, 
on the other hand, emphasized the ability of this group to read and write in order 
to broaden their social participation. . This article aims to describe and analyze 
the writing acquisition process of a child with Down syndrome (DS) enrolled in a 
regular 4th grade elementary school class. We developed a case study with a 
qualitative approach using observation, interview and application of a writing 
assessment instrument in an inclusive context. The locus of the investigation was 
a 4th grade class with 19 students and their teacher from a school located in the 
Potiguar capital. The girl with DS has level writing similar to that of a group of 
children without disabilities. He was on the verge of a qualitative leap to 
understand the variations in letter quantities and the realization of spelling 
adjustments. In this sense, we infer that children with ID and without ID follow 
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similar paths in the process of acquisition and construction of written language, 
and it is important that the school organizes curricular actions that enhance skills 
that directly permeate reading and writing. 
 
Keywords: Literacy. Down's syndrome. Inclusive education. 
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TÍTULO: Revisão de literatura para o mapeamento das práticas de leitura 

realizadas por acadêmicos do Bacharelado em Tecnologia da Informação no 

ambiente digital 

Resumo 

Diante dos efeitos da tecnologia digital nas práticas de leitura e escrita, o 
presente trabalho tem como propósito mapear as práticas de leitura realizadas 
pelos acadêmicos do Bacharelado em Tecnologia da Informação (BTI) no 
ambiente digital. Para efetuar esse mapeamento, primeiramente foi necessário 
realizar uma revisão de literatura, na qual os principais autores que discutem 
sobre letramento, letramento digital, e gêneros do discurso foram consultados, 
bem como, trabalhos acadêmicos pertinentes a esses temas. O resultado dessa 
fase inicial do projeto foi a sistematização dos fundamentos teóricos elementares 
e necessários para as produções futuras, na qual refletiu-se a respeito das 
definições de letramento, diferenciando-o do processo de alfabetização, e a 
respeito do letramento digital fazendo comparações entre esses dois conceitos. 
Além disso, discutiu-se sobre os gêneros textuais e digitais e como eles se 
agregam no conceito de gêneros do discurso. Consequentemente, os 
conhecimentos alcançados ao longo desta pesquisa poderão amparar as demais 
fases do projeto, que consistirão na coleta e análise de dados com o intuito de 
especificar as práticas de leitura e escrita em ambientes digitais realizadas pelos 
alunos do BTI. 
 
Palavras-chave: Letramento.Letramento Digital.Gêneros 

textuais/digitais.Leitura. 

TITLE: Literature review for mapping reading practices performed by Bachelor of 

Information Technology students in the digital environment 

Abstract 

Given the effects of digital technology on reading and writing practices, this paper 
aims to map the reading practices performed by Information Technology (IT) 
undergraduates in the digital environment. To perform this mapping, first it was 
necessary to perform a literature review, in which the main authors who discuss 
about literacy, digital literacy, and discourse genres were brainstormed, as well 
as academic papers relevant to these themes. The result of this initial phase of 
the project was the systematization of the elementary theoretical foundations 
necessary for future productions, which reflected on the definitions of literacy, 
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differentiating it from the literacy process, and digital literacy, making 
comparisons between these two concepts. In addition, there was a discussion 
about textual and digital genres and how they aggregate with the concept of 
discourse genres. Consequently, the knowledge gained throughout this research 
may support the other phases of the project, which will consist of data collection 
and analysis in order to specify the reading and writing practices in digital 
environments performed by IT undergraduates. 
 
Keywords: Literacy.Digital Literacy.Textual and Digital genders.Reading 
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TÍTULO: Metáforas no contexto na retórica neopentecostal: a persuasão em 

torno das práticas financeiras em perspectiva longitudinal (2007-2017) 

Resumo 

Segundo Hunt (2000), as igrejas neopentecostais têm grande capacidade de 
adaptação sociocultural. Pensando nisso, o objetivo deste projeto é investigar se 
a transformação do contexto sociopolítico nacional influencia na produção 
textual-interativa dos sermões neopentecostais e, consequentemente, nas 
estratégias argumentativas neles utilizadas. Considerando que a metáfora 
funciona como estratégia argumentativa na retórica neopentecostal (MARTINS, 
2011; 2015), utilizamos como categoria de análise: a noção de metáfora 
conceitual (LAKOFF &amp; JOHNSON, 1980); e a ideia de contexto cunhada 
por Hanks (1999). Para alcançar os resultados, analisamos a relação entre a 
conceituação metafórica em torno da categoria INVESTIMENTO e o contexto 
sociopolítico em dois cultos. Um deles, gravado em 2007 e outro em 2017. Os 
resultados mostram que em 2007 o locutor conceituou metaforicamente a 
categoria INVESTIMENTO em termos de ÚNICO PERCURSO A SEGUIR, pois 
ele esperava que a preocupação do auditório fosse a de possuir acesso ao 
consumo de bens primários, pelo menos. Já em 2017, o locutor conceituou 
INVESTIMENTO em termos de UM PERCURSO POSSÍVEL A SEGUIR, pois ele 
esperava que a preocupação do auditório fosse apenas manter as suas 
propriedades. Em suma, este estudo conclui que, na retórica neopentecostal, a 
incorporação do contexto sociopolítico ao discurso produz efeitos na construção 
de estratégias argumentativas para persuadir o público a aderir às suas práticas 
financeiras. 

  

 
 
Palavras-chave: neopentecostalismo, metáfora, contexto. 

TITLE: Metaphors in the context of neopentecostal rhetoric: persuasion around 

financial practices in longitudinal perspective (2007-2017) 

Abstract 

According to Hunt (2000), Neo-Pentecostal churches have a great capacity for 
sociocultural adaptation. Thinking about that, the purpose of this project is to 
investigate whether the transformation of the national sociopolitical context 
influences the textual-interactive production of Neo-Pentecostal sermons and, 
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consequently, the argumentative strategies used in them. Considering metaphor 
works as an argument strategy in Neo-Pentecostal rhetoric (MARTINS, 
2011;2015), we use as categories of analysis: the notion of conceptual metaphor 
(LAKOFF&JOHNSON, 1980); and the idea of context coined by Hanks (1999).To 
achieve the outcomes, we analyzed the relationship between the metaphorical 
conceptualization of the category INVESTIMENT and the sociopolitical context in 
two cults. One of them was recorded in 2007 and other in 2017. The results show 
that in 2007 the speaker conceptualized INVESTIMENT in terms of THE ONLY 
PATH TO FOLLOW, because the speaker expects that the auditorium's concern 
should be to have access to the consumption of primary goods at least. Already 
in 2017, the speaker conceptualized INVESTIMENT in terms of A POSSIBLE 
PATH TO FALLOW, because the speaker expects that the auditorium's concern 
should be to maintain their proprieties. In short, this study conclude that, in the 
Neo-Pentecostal rhetoric, the incorporation of social-political context into 
discourse produces effects in the argumentative strategies to persuade the 
audience to adhere to financial practic 
 
Keywords: Neo-Pentecostalism, metaphor, context. 
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TÍTULO: CONHECENDO AS ESPÉCIES DA CAATINGA PARA USO NA 

ARQUITETURA POR MEIO DE UMA XILOTECA 

Resumo 

A catalogação de madeiras da Caatinga com potencial construtivo é um desafio, 
tendo em vista o pouco referencial existente a respeito dessa temática. O 
mercado que engloba as espécies madeireiras da Amazônia centra as atenções 
a esse material. Considerando a valorização dos recursos de nossa região, 
imersa no bioma Caatinga, esse trabalho de pesquisa em nível de iniciação 
científica, busca aproximar do ambiente arquitetônico a madeira da Caatinga e 
seu potencial uso em construções. Por meio da coleta de amostras em 
expedições realizadas na caatinga e pesquisa bibliográfica foram produzidas 
fichas catalográficas que integrarão uma xiloteca física e virtual de espécies com 
potencial construtivo. 
 
Palavras-chave: Xiloteca. Madeira. Caatinga. Construção Civil. Arquitetura. 

TITLE: KNOWING THE SPECIES OF CAATINGA FOR USE IN 

ARCHITECTURE BY XYLOTHEQUE 

Abstract 

The caatinga woods cataloging with constructive potential is a challenge, given 
the lack of referential regarding this theme. The market that encompasses the 
Amazonian timber species focuses attention on this material. Considering the 
appreciation of the local resources, immersed in the Caatinga biome, this 
research work at the scientific initiation level seeks to bring the Caatinga wood 
closer to the architectural environment and its potential use in constructions. By 
means of sampling in expeditions carried out in the caatinga and bibliographic 
research were produced catalographic cards that will integrate a physical and 
virtual xylotheque of species with constructive potential. 
 
Keywords: xylotheque, wood, Caatinga, civil construction, architecture. 
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TÍTULO: Plano de trabalho para bolsistas 

Resumo 

No âmbito da sociedade da informação os meios de comunicação de massa 
funcionam baseados na demanda de informações. Neste processo as diferentes 
mídias tanto as atendem como as produzem, configurando o fato noticioso em 
capital, cujo objetivo é ser circulado de modo a lhe agregar valor. É a partir 
desses meios de comunicação que uma determinada sociedade encontra modos 
de dar vazão às diferentes temáticas de ordem social. Ao contrário do que 
comumente se imagina, os meios de comunicação de massa estão longe da 
imparcialidade apregoada por eles, sobretudo, a imprensa, visto que funcionam 
através de discursos formadores de opinião, que tem o efeito de induzir os 
indivíduos em direção a possíveis posicionamentos. Em suma, todo sujeito 
possui uma ideologia, fato que se manifesta na mídia através de diferentes 
mecanismos discursivos que propõem a sobreposição hegemônica de um grupo 
político sobre outro. Assim, investigar os vieses ideológicos que estão 
associados às linhas editoriais de duas das principais revistas semanais 
brasileiras, pautadas, pressupostamente, pelo antagonismo ideológico, é 
fundamental para que os jovens leitores do ensino médio, a partir da análise 
criteriosa dos discursos envolvidos, sejam instigados a perceberem as 
estratégias discursivas que, longe de se constituírem imparciais, influenciam 
posicionamentos políticos e engajamento dos seus respectivos leitores em prol 
de causas político-ideológicas previamente agendadas pelas plataformas de 
mídia. 
 
Palavras-chave: Viés ideológico, meios de comunicação, análise de discurso. 

TITLE: Ideological bias in the mass media: analysis of the discourses of Veja and 

Carta Capital weekly magazines as influencers in the formation of public opinion 

regarding the investigations of “Lava-Jato” 

Abstract 

In the context of the information society the mass media operate based on the 
demand for information. In this process the different media both attend to them 
and produce them, configuring the news event as capital, whose goal is to be 
circulated in order to add value. It is from these means of communication that a 
particular society finds ways of giving vent to the different themes of social order. 
Contrary to popular belief, the mass media are far from the impartiality advocated 
by them, especially the press, as they function through opinion-forming 
discourses that have the effect of inducing individuals towards possible positions. 
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In short, every subject has an ideology, a fact that is manifested in the media 
through different discursive mechanisms that propose the hegemonic overlap of 
one political group over another. Thus, investigating the ideological biases that 
are associated with the editorial lines of two of Brazil's leading weekly magazines, 
based on ideological antagonism, is fundamental so that young readers of high 
school, based on the careful analysis of the discourses involved, are instigated 
to perceive the discursive strategies that, far from being impartial, influence 
political positioning and engagement of their respective readers in favor of 
political-ideological causes previously scheduled by the media platforms. 
 
Keywords: Ideological bias, means of communication, discourse analysis. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1984 

 

CÓDIGO: HS0283 

AUTOR: FERNANDA FERREIRA DO NASCIMENTO 

ORIENTADOR: ORISON MARDEN BANDEIRA DE MELO JUNIOR 

 

 

TÍTULO: Dialogismo e crítica queer em diálogo: uma análise de “Let the dead 

bury their dead” (KENAN, 1992) 

Resumo 

Este trabalho emprega uma abordagem dialógica à análise e ao estudo da 
literatura norte-americana contemporânea de minorias, em especial da literatura 
afro-americana queer, tendo como base teórica as obras de Mikhail Bakhtin e do 
Círculo. Temos por objetivo relatar as atividades exercidas durante a vigência do 
plano de trabalho Dialogismo e crítica literária: um diálogo teórico-metodológico 
para a análise de obras estrangeiras contemporâneas (PIBIC UFRN 2018-2019), 
bem como discutir os resultados da análise dialógica do conto “Run, mourner, 
run”, da coletânea de contos Let the dead bury their dead, do autor afro-
americano Randall Kenan. Com o intuito de compreender em que medida o conto 
revela discursos socioideológicos que corroboram o heterossexismo, foram 
criadas, a partir da materialidade do texto, duas categorias de análise: a 
heteronormatividade em evidência e a redenção por meio da religião. Após a 
análise dos dados, verificou-se que o conto em questão apresenta discursos 
característicos de uma visão heterossexista, concretizados na obra por meio de 
uma crença coletiva daquela sociedade representada, reforçada por preceitos 
religiosos. 
 
Palavras-chave: Abordagem dialógica. Literatura queer. Discurso. 

Heterossexismo. 

TITLE: Dialogism and queer criticism in dialogue: an analysis of "Let the dead 

bury their dead" (KENAN, 1992) 

Abstract 

This study adopts a dialogic approach to the analysis and study of contemporary 
American queer literature, especially African American queer literature, based on 
the theoretical works of Bakhtin and the Circle. We aim to report the activities 
done during the course of the research plan entitled Dialogism and literary 
criticism: a theoretical and methodological dialog to analyze contemporary 
foreign works (PIBIC UFRN 2018-2019), as well as to discuss the results of the 
dialogical analysis of the short story called “Run, mourner, run”, from the work Let 
the dead bury their dead, by the African American author Randall Kenan. In order 
to understand to what extent the short story reveals social ideological discourses 
that corroborate heterosexism, two categories of analysis were created from the 
material composition of the work: heterocentrism in evidence and redemption 
through religion. After the analysis of the data, we found that the short story 
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features typical discourses of a heterosexist nature, materialized in the work by 
a collective belief of that represented society, reinforced by religious precepts. 
 
Keywords: Dialogic approach. Queer literature. Discourse. Heterosexism. 
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TÍTULO: Mapeamento das práticas de escrita realizadas por acadêmicos do 

Bacharelado em Tecnologia da Informação no ambiente digital 

Resumo 

O trabalho tem como o objetivo mapear as práticas de escrita realizadas por 
acadêmicos do Bacharelado em Tecnologia da Informação (BTI) no ambiente 
digital. Para isso, a primeira etapa do plano de trabalho realizada consistiu em 
produzir uma revisão de literatura, a partir da leitura, fichamento e discussões, 
com o intuito de obter um embasamento teórico que subsidie o mapeamento que 
será realizado nas próximas etapas do plano. Como resultado dessa primeira 
etapa, foram apresentados os conceitos de letramento, múltiplos letramentos, 
letramento digital, mundo social textualmente mediado, práticas de linguagem no 
ambiente digital, gênero, gêneros na esfera digital e transmutação de gêneros. 
Além disso, discutiu-se sobre a importância do letramento para a construção 
social do indivíduo. Portanto, a partir dessas definições e discussões, adquiriu-
se fundamentação teórica para que se possa desenvolver a análise dos dados 
que serão obtidos a partir da aplicação de um questionário. 
 
Palavras-chave: Letramento. Letramento digital. Escrita. Gêneros do discurso. 

TITLE: Literature review for the mapping of writing practices carried out by 

Bachelor of Information Technology students in the digital environment. 

Abstract 

The objective of this paper is to map the writing practices performed by 
Information Technology (IT) undergraduates in the digital environment. For this, 
the first stage of the work plan was to produce a literature review, based on 
reading, filing and discussions, in order to obtain a theoretical basis to support 
the mapping that will be performed in the next stages of the plan. As a result of 
this first stage, the concepts of literacy, multiple literacy, digital literacy, textually 
mediated social world, language practices in the digital environment, gender, 
genders in the digital sphere, and gender’s transmutation were presented. In 
addition, there was a discussion about the importance of literacy for the social 
construction of the individual. Therefore, from these definitions and discussions, 
it was acquired a basis to develop the analysis of the data that will be obtained 
from the application of a questionnaire. 
 
Keywords: Literacy. Digital Literacy. Writing. Genders of speech. 
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TÍTULO: Gênero e dinâmica familiar de mulheres beneficiárias do Bolsa Família 

Resumo 

Esse trabalho objetivou analisar produções científicas à respeito da categoria 
gênero e dinâmica familiar em cenários rurais. A pesquisa foi realizada na 
biblioteca virtual da CAPES, sendo dividida em duas etapas. Na primeira foram 
utilizados os descritores “gênero”, “família”, “subjetividade”, “papeis de gênero”, 
“quilombo” “rural”, “bolsa família” e “mulheres”. No segundo foram “Dinâmica 
familiar” e “rural”. Os critérios de inclusão foram publicações completas, em 
português e espanhol, em periódicos científicos no período de 2008 a 2018. 
Foram encontrados um total de 21 artigos, sendo 1 teórico e 20 empíricos. das 
revistas 14 eram interdisciplinares. Neles, foi possível averiguar que a 
organização familiar constrói e naturaliza identidades de gênero através da 
delegação de diferentes espaços e tarefas. as mulheres ocupam o espaço 
reprodutivo da casa, são responsáveis pelo cuidado da família e estão 
subordinadas à figura masculina. Segundo a literatura, os programas sociais e 
movimentos populares não rompem com as relações instituídas de gênero 
encontradas no âmbito rural. Porém, eles fornecem substância para a produção 
de novas dinâmicas familiares e relações de gênero, especialmente na ausência 
de um provedor masculino, incentivando a autonomia e melhor qualidade de vida 
para as mulheres. 
 
Palavras-chave: Gênero, Dinâmica Familiar, Rural e mulheres 

TITLE: gender and family dynamics in rural women 

Abstract 

This work aimed to analyze scientific productions about gender and family 
dynamics in rural settings. The research was conducted in CAPES virtual library, 
being divided into two stages. In the first were used the descriptors "gender", 
"family", "subjectivity", "gender roles", "quilombo" "rural", "family bag" and 
"women". In the second were "Family dynamics" and "rural". Inclusion criteria 
were complete publications, in Portuguese and Spanish, in scientific journals 
from 2008 to 2018. A total of 21 articles were found, being 1 theoretical and 20 
empirical. of journals 14 were interdisciplinary. In them, it was possible to verify 
that the family organization builds and naturalizes gender identities through the 
delegation of different spaces and tasks. women occupy the reproductive space 
of the house, are responsible for family care and are subordinate to the male 
figure. According to the literature, social programs and popular movements do 
not break with the established gender relations found in rural areas. However, 
they provide substance for the production of new family dynamics and gender 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1988 

 

relations, especially in the absence of a male provider, encouraging autonomy 
and better quality of life for women. 
 
Keywords: Gender, Family Dynamics, Rural and Women 
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TÍTULO: CONTRIBUIÇÕES DO ESTÁGIO DOCÊNCIA NA FORMAÇÃO PARA 

A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: PERSPECTIVAS DOS PÓS-

GRADUANDOS STRICTO SENSU DA UFRN 

Resumo 

A formação para a docência no ensino superior tem se revelado como um campo 
desafiador para a universidade brasileira. Este artigo tem como objetivo analisar 
as contribuições do estágio docência na formação docente para o ensino 
superior, na perspectiva de um grupo de pós-graduandos de programas de pós-
graduação stricto sensu da UFRN. É parte do projeto de pesquisa “Formação 
Docente na Pós-Graduação stricto sensu na Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN)”. Foi desenvolvido um estudo documental de parte dos 
“ Relatórios de Estágio Docência” no período de 2015 a 2018. Foram analisados 
303 Relatórios Finais de Estágio Docência dos estudantes vinculados aos 
Programas de Pós-Graduação em Educação e em Ciência e Engenharia de 
Materiais. Dentre os resultados encontrados, percebemos o quanto o estágio 
docência tem favorecido não só a formação docente, como também, a formação 
humana dos pós-graduandos, proporcionando momentos de reflexão sobre 
prática docente, como também a construção da identidade docente. Registra-se 
a necessidade da consolidação de momentos formativos em que se privilegie a 
troca de experiência entre os sujeitos envolvidos no processo de formação. 

 
Palavras-chave: Pós-graduação ; Formação Docente; Estágio Docência. 

TITLE: CONTRIBUTIONS FROM THE EDUCATION TRAINING TRAINING 

STATEMENT IN HIGHER EDUCATION: PERSPECTIVES OF UFRN STRICTO 

GRADUATES 

Abstract 

Higher education teacher education has proved to be a challenging field for the 
Brazilian university. This article aims to analyze the contributions of the teaching 
internship in teacher education for higher education, from the perspective of a 
group of postgraduate students of stricto sensu postgraduate programs at UFRN. 
It is part of the research project “Teacher Training in Stricto Sensu Graduate 
Studies at the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN)”. A 
documentary study of part of the “Teaching Internship Reports” was developed 
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from 2015 to 2018. We analyzed 303 Final Teaching Internship Reports from 
students linked to the Graduate Programs in Education and Materials Science 
and Engineering. Among the results, we realize how much the teaching stage 
has favored not only teacher education, but also the human formation of 
postgraduates, providing moments of reflection on teaching practice, as well as 
the construction of teacher identity. There is a need to consolidate formative 
moments in which the exchange of experience among the subjects involved in 
the training process is privileged. 
 
Keywords: Postgraduate studies ; Teacher training; Teaching Internship. 
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TÍTULO: Gênero e Contextos rurais: revisão integrativa da literatura 

Resumo 

Este trabalho objetivou analisar a literatura científica disponível sobre as 
relações entre gênero e ruralidades. Para isso, realizou-se uma revisão 
integrativa da literatura na biblioteca virtual da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Os critérios de inclusão dos artigos 
científicos foram: artigos publicados no período de 2008 a 2018, revisados por 
pares e disponibilizados em língua portuguesa e espanhola. Utilizou-se os 
descritores “gênero”, “mulher” e “rural”, encontrando 390 artigos. Foram 
selecionados os estudos que abordem a vulnerabilidade em comunidades rurais 
e tradicionais e os modos de subjetivação feminina, totalizando 15 trabalhos. Os 
artigos analisados são em sua maioria empíricos (73%) e a publicação dos 
artigos permaneceu estável durante o período analisado, obtendo um pico entre 
2016 e 2017. Os estudos abordam majoritariamente estratégias e formas de 
empoderamento feminino, políticas públicas direcionadas às mulheres, e novos 
modos de sociabilidade. A invisibilização do trabalho feminino nos contextos 
rurais é também marcante na literatura. Além disso, se observa a indiferença 
quanto às especificidades de saúde das mulheres rurais e a carência e ineficácia 
das políticas de combate à violência de gênero. Dentre as formas de resistência 
às normas tradicionais de gênero, os trabalhos apontam novos modos de 
subjetivação insurgentes, como a incorporação de pautas feministas pelos 
movimentos sociais rurais. 
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TITLE: Gender and Rural Contexts: a integrative literature review 

Abstract 

This paper aimed to analyze the available scientific literature on the relations 
between gender and ruralities. For this, an integrative literature review was 
performed in the virtual library of the Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível (CAPES). The inclusion criteria of the scientific articles were: 
articles published from 2008 to 2018, peer reviewed and made available in 
Portuguese and Spanish. We used the descriptors “gender”, “woman” and “rural”, 
finding 390 articles. Studies addressing vulnerability in rural and traditional 
communities and the modes of female subjectivation were selected, totaling 15 
studies. The articles analyzed are mostly empirical (73%) and the publication of 
articles remained stable during the period analyzed, peaking between 2016 and 
2017. The studies mostly address strategies and forms of female empowerment, 
public policies directed at women, and new forms of sociability. The invisibility of 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1992 

 

female labor in rural contexts is also striking in the literature. In addition, the 
indifference regarding the health specificities of rural women and the lack and 
ineffectiveness of policies to combat gender violence are observed. Among the 
forms of resistance to traditional gender norms, the works point to new modes of 
insurgent subjectivation, such as the incorporation of feminist agendas by rural 
social movements. 
 
Keywords: Gender, Rural, Ruralities 
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TÍTULO: Análise da produção científica na área de Projeto de Arquitetura e 

Urbanismo no Brasil (2003-2016) 

Resumo 

Em oito edições do Seminário PROJETAR, evento agora internacional e de 
periodicidade bienal, sobre o ensino, pesquisa e prática na área de Projeto de 
Arquitetura e Urbanismo, foi produzido um amplo acervo de títulos com 
resultados de pesquisas e experimentos na área. A variedade de trabalhos 
contém importantes dados estatísticos e qualitativos para caracterização do 
estado da arte e desenvolvimento de pesquisas na área de Projeto no Brasil e 
na América Latina. O relatório apresenta os principais resultados da continuação 
da análise dos 1.118 artigos publicados nos Anais dos Seminários PROJETAR 
entre os anos de 2003 e 2017, tendo em sua maior parte sido apresentada nos 
relatórios referentes aos dois primeiros anos da pesquisa. Nessa última etapa, 
foi feita uma análise dos artigos que tinham como foco o Ensino publicados na 
última edição do evento, realizada em Buenos Aires em 2017, abrangendo as 
categorias “Metadados”, “Desenvolvimento do Artigo” e “Bibliografia”. 
Posteriormente, a análise foi feita qualitativamente, a partir de uma leitura 
aprofundada de um total de 54 artigos publicados. Foram feitas em planilha do 
Excel tabulações e análises das categorias analíticas, que incluíam não só os 
temas como também teorias, conceitos, métodos e principais referências 
empregadas nas pesquisas. Como resultados, destacam-se a maior incidência 
dos artigos nas categorias de Ensino de Projeto Arquitetônico, bem como a 
pouca ocorrência de pesquisas sobre práticas profissionais. 
 
Palavras-chave: Arquitetura; Projeto; Ensino; Pesquisa; Prática. 

TITLE: Analysis of the scientific production in the area of Architecture and 

Urbanism Design in Brazil (2003-2016) 

Abstract 

In eight editions of the PROJETAR Seminars, an international and biennial event 
on teaching, research and practice in the area of Architecture and Urbanism 
Design, a large collection of titles was produced with results of research and 
experiments in the area. This variety of papers contains important statistical and 
qualitative data for the characterization of the state of the art and the development 
of researches in the Design area in Brazil and in Latin America. This report 
presents the main results of the continuation of the analysis of the 1,118 articles 
published in the Annals of the PROJETAR Seminars between 2003 and 2017, 
with most of the results obtained being presented in the reports referring to the 
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first two years of the research. In the last stage, an analysis was made of the 
articles focusing on Teaching published in the last edition of the event, held in 
Buenos Aires in 2017, covering the categories "Metadata", "Article Development" 
and "Bibliography". In the second stage, the analysis was done qualitatively, 
based on an in-depth reading of a total of 54 published articles. Tabulations and 
analyzes of the analytical categories were done in Excel spreadsheet, which 
included not only the topics but also theories, concepts, methods and main 
references used in the research. The main results are the greater incidence of 
the articles in the categories of TeachingArchitectural Design, as well as the little 
occurrence of research on professional practices. 
 
Keywords: Architecture; Design; Teaching; Research; Practice; 
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TÍTULO: A CONFIGURAÇÃO DO DISCURSO CONTRÁRIO AOS DIREITOS 

HUMANOS EM COMENTÁRIOS DE PORTAIS DE INFORMAÇÃO: ESTUDO 

DE ASPECTOS RETÓRICOS 

Resumo 

Os direitos humanos incluem várias garantias, como o direito à vida, à liberdade, 
à livre expressão de pensamentos, ao trabalho e à educação, e devem ser 
oferecidos de forma igualitária a todos os seres humanos. Entretanto, por muitas 
vezes esses direitos são negados ou questionados. Tendo isso em mente, esta 
pesquisa tem por objetivo analisar as construções argumentativas no discurso 
contrário aos direitos humanos em comentários de portais de informação, 
procurando observar as estratégias recorrentes usadas para sustentar a rejeição 
a esses direitos. Para isso, foram utilizados como arcabouço teórico os estudos 
sobre argumentação e princípios da análise do discurso. O corpus da pesquisa, 
por sua vez, foi composto por comentários retirados dos principais portais de 
informação: o Terra, o G1 e o UOL. Esses comentários foram coletados a partir 
de notícias ligadas a questões pertinentes com o tema de pesquisa, sobretudo 
quando se trata de direitos das pessoas LBGTQ+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Transexuais, Queers, etc.) e de questões ligadas à segurança pública e à 
criminalidade. Após a análise dos dados, foi possível perceber diferentes 
recursos argumentativos regulares nesses comentários, como a presença de um 
ethos autoritário, um apelo ao discurso religioso e recursos como a ironia, que 
se voltam, sobretudo, para a inferiorização de sujeitos como forma de torná-los 
não merecedores de direitos. 
 
Palavras-chave: Direitos Humanos; Comentários em portais de informação; 

Argumentação. 

TITLE: CONFIGURATION OF DISCOURSE AGAINST HUMAN RIGHTS IN 

INFORMATION PORTAL COMMENTS: STUDY OF RETORICAL ASPECTS 

Abstract 

Human rights include various safeguards, such as the right to life, liberty, free 
expression of thought, work and education, and should be offered equally to all 
human beings. However, these rights are often denied or questioned. Keeping 
this in mind, this research aims to analyze the argumentative constructions in the 
discourse against human rights in comments of information portals, seeking to 
observe the recurring strategies used to support the rejection of these rights. For 
this, we used as theoretical framework the studies on argumentation and 
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principles of discourse analysis. The research corpus was composed by 
comments taken from the main information portals: Terra, G1 and UOL. These 
comments were collected from news related to research-relevant issues, 
especially when it comes to the rights of LBGTQ + people (Lesbians, Gays, 
Bisexuals, Transsexuals, Queers, etc.) and issues related to public safety and 
criminality. After analyzing the data, it was possible to perceive different regular 
argumentative resources in these comments, such as the presence of an 
authoritarian ethos, an appeal to religious discourse and resources such as irony, 
which focus mainly on the inferiority of subjects as a way of making them not 
deserving of rights. 
 
Keywords: Human Rights. Comments on information portals. Argumentation. 
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TÍTULO: O ESTUDO DE CASO EM LAGOA AZUL: criação do Banco 

Comunitário de Desenvolvimento 

Resumo 

Este presente trabalho faz parte da construção do projeto de pesquisa intitulado 
Banco Comunitário de Desenvolvimento: uma alternativa de finanças solidárias 
na zona norte de Natal construindo conhecimento e cidadania. A metodologia 
utilizada para este plano se fundamenta na revisão bibliográfica sobre o tema, 
baseada na pesquisa-ação. Pautando as intervenções teóricas e práticas no 
processo investigativo sobre a tentativa de criação de um banco comunitário de 
desenvolvimento enquanto uma tecnologia social que pudesse fortalecer o 
processo organizativo local, mas que todavia não foi possível ser realizado por 
implicações na gestão da instituição que seria entidade gestora do Banco. Para 
isso, será necessário discorrer quais condicionantes levaram a não efetivação 
da pesquisa e o que pode ser realizado anteriormente. 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Economia solidária.Banco comunitário.Desenvolvimento. 

TITLE: Case study in blue pond: Creation of the Community Development Bank 

Abstract 

This work is part of the construction of the research project entitled Community 
Development Bank: an alternative to solidarity finance in the northern area of 
Natal building knowledge and citizenship. The methodology used for this plan is 
based on the literature review on the subject, based on action research. Guiding 
the theoretical and practical interventions in the investigative process on the 
attempt to create a community development bank as a social technology that 
could strengthen the local organizational process, but that could not be realized 
by implications for the management of the institution that would be managing 
entity. from the bank. For this, it will be necessary to discuss which conditions led 
to the non-execution of the research and what can be done previously. 
 
Keywords: Solidarity economy. Community bank. Development. 
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TÍTULO: Relações de gênero e produção de autonomia em mulheres rurais: uma 

revisão integrativa da literatura 

Resumo 

O estudo se refere a uma revisão integrativa de literatura e objetivou analisar a 
produção dos estudos de gênero sobre a autonomia de mulheres moradoras de 
contextos rurais beneficiadas pelo Programa Bolsa Família (PBF). Os dados 
foram coletados na biblioteca virtual da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES), com as combinações dos descritores 
“mulher”, “rural”, “empoderamento” e “autonomia”. Com os seguintes critérios de 
inclusão: artigos publicados no período de 2008 a 2018, revisado por pares, em 
português ou espanhol. 430 artigos foram encontrados, mas apenas 36 
preencheram os critérios de elegibilidade, portanto, foram selecionados. Vimos 
que 44% dos estudos estão entre os anos de 2014 e de 2016, 86% empíricos e 
14% teóricos, todos têm como autores ou coautores mulheres, sendo 96% 
brasileiras. A área de maior percentual de produção é a de ciências sociais, com 
33% do total. Evidenciou-se a relação entre a autonomia e o empoderamento 
feminino, em que as mulheres podem a partir do recebimento do benefício do 
PBF passar por processos de autonomização. Estudos apontam também a 
conquista de um maior gradiente de autonomia financeira por meio do acesso à 
espaços públicos diversos. Conclui-se que os programas de transferência de 
renda contribui para uma maior inserção das mulheres no espaço público e de 
produção. Ressalta-se, por fim, que a temática da autonomia de mulheres em 
contextos rurais ainda é escassa na produção cientifica. 
 
Palavras-chave: mulheres rurais, empoderamento, autonomia, programa bolsa 

família 

TITLE: Gender relations and autonomy production in rural women: an Integrative 

literature review 

Abstract 

The study refers to an integrative literature review and aimed to analyze the 
production of gender studies on the autonomy of women living in rural contexts 
benefited by the Bolsa Familia program (PBF). Data were collected in the virtual 
Library of the coordination for the improvement of higher education personnel 
(CAPES), with combinations of the descriptors "woman", "rural", "empowerment" 
and "autonomy". With the following inclusion criteria: Articles published in the 
period 2008 to 2018, revised by peers, in Portuguese or Spanish. 430 articles 
were found, but only 36 met the eligibility criteria, so they were selected. We have 
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seen that 44% of the studies are between 2014 and 2016, 86% empirical and 
14% theoretical, all have as authors or co-authors women, being 96% Brazilian. 
The area with the highest percentage of production is the social sciences, with 
33% of the total. It was evidenced the relationship between autonomy and female 
empowerment, in which women can from receiving the benefit of PBF undergo 
autonomization processes. Studies also point to the achievement of a greater 
gradient of financial autonomy by means of access to various public spaces. It is 
concluded that the income transfer programs contribute to a greater insertion of 
women in the public and production spaces. Finally, it is emphasized that the 
theme of women's autonomy in rural contexts is still scarce in scientific 
production. 
 
Keywords: Rural women, empowerment, autonomy, Bolsa Familia Program 
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TÍTULO: Dimensões de um destino turístico inteligente: Um estudo quantitativo 

com turistas em Natal/RN 

Resumo 

A tecnologia de informação é uma importante ferramenta não só de 
comunicação, mas também agente facilitador de processos e serviços. É o caso 
dos destinos turísticos inteligentes, onde as cidades por meio das tecnologias se 
desenvolvem de forma sustentável, gerando qualidade tanto para auxiliar os 
turistas como para melhorar a vida da comunidade. Portanto, o objetivo deste 
trabalho é avaliar as dimensões de uma Destino Turístico Inteligente na cidade 
de Natal/RN. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, no qual foi utilizado um 
questionário baseado no modelo INVAT.TUR (Espanha) para a coleta de dados. 
A análise realizada foi estatística, através do uso de planilhas com as 
informações obtidas. Os resultados da pesquisa mostraram que a maior parte 
dos entrevistados não consideram Natal um destino turístico inteligente, porém 
acreditam que iniciativas já estão sendo feitas para que isso aconteça. Assim, 
foi concluído que muitas ações ainda são necessárias para que Natal se torne 
um destino turístico inteligente, principalmente em relação à acessibilidade. 
 
Palavras-chave: DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE. TURISTAS. 

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO. 

TITLE: DIMENSIONS OF A SMART TOURISM DESTINATION: A 

QUANTITATIVE STUDY WITH TOURISTS IN NATAL/RN 

Abstract 

Information technology is an important tool not only of communication, but also 
an agent that facilitates processes and services. This is the case of smart tourism 
destinations, where cities through technologies develop in a sustainable 
way, generating quality both to assist tourists as well as to improve community 
life. Therefore, the objective of this work is to evaluate the dimensions of a Smart 
Tourism Destination in the city of Natal/RN. This is a quantitative research, in 
which a questionnaire based on INVAT.TUR model (Spain) was used for data 
collection. Statistical analysis was performed through the use of spreadsheets 
with the information obtained. The survey results showed that most respondents 
do not consider Natal a smart tourism destination, but believe that initiatives are 
already being made to make it happen. Thus, it was concluded that many actions 
are still necessary to make Natal a smart tourism destination, especially in 
relation to accessibility. 
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TÍTULO: Aproximações ao olhar do residente de São Miguel do Gostoso sobre 

o evento Réveillon do Gostoso 

Resumo 

 

A presente pesquisa tem com o objetivo apresentar percepções de 
residentes/nativos do município de São Miguel do Gostoso acerca do evento 
fechado Réveillon do Gostoso. O trabalho – em abordagem qualitativa e viés 
exploratório foi desenvolvido através de aproximação com alguns sujeitos da 
pesquisa por meio de entrevistas com moradores de diferentes posições sócio 
espaciais, além de entrevista semiestruturada com a secretária de turismo e 
comunicação do município. Em sua estrutura, o trabalho contextualiza 
historicamente o evento Réveillon dos Gostoso, abordando as benesses e os 
impactos do evento aos olhos da comunidade culminando na influência do 
réveillon na prática de lazer e recreação dos autóctones. Foi percebido que para 
os moradores entrevistados o evento é reconhecido como importante, porém 
acreditam que a população devesse ter uma melhor e maior inserção e 
participação desde o planejamento a execução do evento, principalmente em 
postos de trabalho. As entrevistas evidenciam a exclusão da população nas 
tomadas de decisões, mas também no que se refere à oferta de práticas de lazer 
coletivas e populares no período em que ocorre o evento, que traz turistas de 
alto poder aquisitivo para a região e muda radicalmente a dinâmica citadina nos 
dias em torno do fim-início do ano. Com a pesquisa, se enaltece a necessária 
busca por um desenvolvimento com foco em um turismo mais endógeno, com 
benefícios reais e justos aos residentes. 

 
 
Palavras-chave: Turismo. Evento. Réveillon do Gostoso. 

TITLE: Approximation to the perceptions of the resident of São Miguel do 

Gostoso about the event “Réveillon do Gostoso” 

Abstract 

 

The present research has the objective of presenting perceptions of residents / 
natives of the São Miguel do Gostoso City about the closed event RÉVEILON 
DO GOSTOSO. The article - in qualitative and and exploratory approach was 
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developed by approximation with some people of the research through interviews 
with residents of different socio-spatial positions, and a semi-structured interview 
with the secretary of tourism and communication of the municipality. In its 
structure, the article contextualizes historically the Réveillon do Gostoso, 
addressing the benefits and impacts of the event in the eyes of the community 
culminating in the influence of the event in the practice of leisure and recreation 
of the native. It was noticed that for the residents interviewed the event is 
recognized as important, but they believe that the population should have a better 
and greater participation from the planning to the execution of the event, 
especially in jobs. The interviews highlight the exclusion of the population in 
decision-making, but also in terms of the provision of collective and popular 
leisure practices in the period that the event occurs, which brings tourists of high 
purchasing power to the region and radically changes the dynamics city in the 
days around the end-beginning of the year. With the research, the necessary 
search for a development focused on a more endogenous tourism, with real and 
fair benefits to the residents. 

 
 
Keywords: Tourism. Event. Réveillon do Gostoso. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2004 

 

CÓDIGO: HS0312 

AUTOR: ENEYSE DAYANE PINHEIRO 

ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA GARCIA 

 

 

TÍTULO: Plano de Trabalho n.4 FORTALECENDO A ESCOLA MUNICIPAL DE 

PARELHAS: DESCOLONIZAÇÃO E RECONSTITUIÇÃO DA CARTOGRAFIA 

DAS SALAS DE AULA 

Resumo 

Este trabalho consiste na descrição de observações feitas na sala de 5º ano do 
Ensino Fundamental em uma escola da rede pública da cidade de Jucurutu- RN. 
Possui como principal objetivo constituir a cartografia social desta sala de aula, 
respondendo a questões como “onde estão, quem são, quantos são e como são 
percebidos os estudantes afro-descendentes nesse ambiente escolar? ”. Os 
dados obtidos evidenciaram que tanto a instituição escolar como a sala de aula 
observadas possuem em sua maioria alunos afro-descentes e pardos, no 
entanto, as distinções, negativismos e até mesmo a exclusão de alguns alunos 
por parte da professora é bastante evidente. A partir daí, para construirmos 
análises mais objetivas, partimos de ideias como as de SANTOS (2010), 
QUIJANO (2010)”, ACSELRALD (2010) e SILVA (2000), além de alguns teóricos 
que se dedicaram a examinar a dinâmica e as tensões que envolvem os 
processos curriculares e o trabalho escolar em escolas públicas situadas em 
periferias urbanas e territórios marcados pela vulnerabilidade e segregação 
social, como é o caso da escola estudada. 
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TITLE: Work Plan n.4 STRENGTHENING A MUNICIPAL PAREL SCHOOL: 

DECOLONIZATION AND RECONSTITUTION OF CLASSROOM 

CARTOGRAPHY 

Abstract 

This paper consists in the description of observations made in the 5th grade of 
elementary school in a public school in the city of Jucurutu- RN. Its main objective 
is to constitute the social cartography of this classroom, answering questions 
such as “where are they, who are they, how many are and how are afro-
descendant students perceived in this school environment?" The data obtained 
showed that both the school institution and the classroom observed mostly have 
afro-descendent and brown students, however, the distinctions, negativities and 
even the exclusion of some students by the teacher is quite evident. From there, 
to build more objective analyzes, we start from ideas such as those of SANTOS 
(2010), QUIJANO (2010)”, ACSELRALD (2010) and SILVA (2000), as well as 
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some theorists who have dedicated themselves to examining the dynamics and 
tensions involving curricular processes and school work in public schools located 
in urban peripheries and territories marked by vulnerability and social 
segregation, such as the school studied. 
 
Keywords: Classroom Cartography. (De) Coloniality. Peripheral Zones 
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TÍTULO: Processos de integração versus segregação socioespacial a partir de 

registros midiáticos de viagem em São Miguel do Gostoso – RN 

Resumo 

 

O turismo se destaca no mercado global como um gerador de renda e causador 
do desenvolvimento das localidades que o recebem. Entretanto, é sabido que 
diversos são os impactos que o turismo (se mal planejado) pode trazer, como 
impactos no meio ambiente, na autonomia local, como também na por vezes 
desigual relação entre sujeitos (turistas e residentes). Dessa maneira, o trabalho 
– que se concentra em um dos destinos promissores do litoral nordestino 
brasileiro, objetiva analisar o processo de integração versus segregação de 
turistas nacionais em São Miguel do Gostoso, por meio de registros midiáticos 
(youtube.com) de viagem doméstica. Para isso, é realizada contextualização 
histórica do município atrelado a atividade turística, além de rastreamento das 
experiências turísticas de visitantes nacionais no destino estudado; e 
identificação nos registros midiáticos de processos de integração turística com a 
cidade. Numa abordagem qualitativa, o trabalho alinha-se a uma pesquisa 
bibliográfica e documental, seguida de análise de conteúdo fílmico com foco na 
imagem do destino, por meio de vlogs (2018-2019). As análises permitiram 
entendimento de que o destino apresenta evidências de segregação 
socioespacial entre turistas e residentes presentes tanto no que se refere a 
espaços e acessos, como também à práticas de consumo e lazer. Resultado que 
nos convida a refletir sobre formas mais justas de desenvolvimento por meio do 
turismo. 

 
 
Palavras-chave: Turista nacional. São Miguel do Gostoso. Segregação 

Socioespacial. 

TITLE: Integration versus socio-space secregation process from media travel 

records in São Miguel do Gostoso - RN 

Abstract 
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Tourism stands out in the global market like a generator of income and a wayto 
the development of the localities. However, it is known that there are several 
impacts that tourism (if poorly planned) can bring, like impacts on the 
environment, local autonomy, as well as the sometimes unequal relationship 
between subjects (tourists and residents). By the way, the work - which focuses 
on one of the promising destinations of the Brazilian northeastern coast, decide 
to analyze the process of integration versus segregation of national tourists in 
São Miguel do Gostoso, using media records (youtube.com) of domestic travel. 
For this, it is performed historical contextualization of the municipality linked to 
tourism activity, and tracking of tourist experiences of national visitors in the 
destination studied; and identification in the media records of processes of 
tourism integration with the city. In a qualitative approach, the work is aligned with 
a bibliographic and documentary research, followed by film content analysis 
focused on the destination image, through vlogs (2018-2019). The analyzes 
allowed the understanding that the destination presents evidences of socio-
spatial segregation between tourists and residents present regarding both spaces 
and access, as well as consumption and leisure practices. This result invites us 
to reflect on fairer forms of development through tourism. 

 
 
Keywords: Nacional tourist. São Miguel do Gostoso. Socio-spatial segregation. 
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TÍTULO: DEFORMIDADES DO CORPO E DA ALMA: O GROTESCO EM "OS 

ALEIJADOS ENTRARÃO PRIMEIRO", DE FLANNERY O'CONNOR 

Resumo 

 

Este artigo apresenta uma análise dos personagens do conto "Os aleijados 
entrarão primeiro" (1965), de Flannery O'Connor, sob a perspectiva do grotesco. 
Para tanto, toma por base os fundamentos teóricos do corpo grotesco e da 
cultura do monstro. Esta pesquisa adota uma análise não experimental, 
qualitativa e interpretativa. Ao final deste trabalho, será possível compreender 
como as grotescas partes do corpo dos personagens são utilizadas para revelar 
os sentimentos e o comportamento daqueles. 

 
 
Palavras-chave: Grotesco. Monstro. Partes do corpo humano. Flannery 

O'Connor. 

TITLE: DEFORMITY OF BODY AND SOUL: THE GROTESQUE IN FLANNERY 

O’CONNOR’S “THE LAME SHALL ENTER FIRST” 

Abstract 

This paper presents an examination of the characters in the short story “The 
Lame Shall Enter First” (1965), by Flannery O'Connor, from the perspective of 
the grotesque theory. In order to do so, this paper is grounded on the theoretical 
framework of the grotesque body and monster culture. This research adopts a 
non-experimental, qualitative and interpretative type of analysis. By the end of 
this paper, it will be possible to understand how the characters' grotesque body 
parts are used as an instrument of revelation of its feelings and actions.  
 
Keywords: Grotesque. Monster Culture. Body Parts. Flannery O'Connor. 
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TÍTULO: Ponto de vista e responsabilidade enunciativa na "Resposta à 

acusação" de Lula 

Resumo 

Investigar os dispositivos enunciativos, entre eles, o ponto de vista e a 
responsabilidade enunciativa, em texto representativo da esfera jurídica, 
contribui para a compreensão desse domínio discursivo, uma vez que há uma 
pluralidade de gêneros discursivos textuais que se constituem em materialidade 
linguística importante de análise. Para esta pesquisa, objetivamos descrever, 
analisar e interpretar a responsabilidade enunciativa e a visada argumentativa 
da Resposta à acusação produzida pelos advogados do ex-presidente Lula a 
partir da identificação dos pontos de vistas revelados pelas instâncias 
enunciativas presentes no texto. Nossa ancoragem teórica situa-se na 
abordagem da Análise Textual dos Discursos (ATD), enfoque desenvolvido por 
Adam (2011), objetivando analisar a produção co(n)textual de sentido, 
fundamentada na análise de textos concretos. No que se refere à 
responsabilidade enunciativa, acompanhamos os estudos de Rabatel (210a, 
2015b, 2016) e Guentchéva (1994, 2011). Metodologicamente, o estudo é de 
base qualitativa-interpretativista e segue o método indutivo. Os dados apontam 
para a predominância de ponto de vista assertado, evocando, assim, assunção 
da responsabilidade enunciativa por L1/E1. No que concerne ao não 
engajamento pelo dito, observamos quadro de mediatividade nas ocasiões que 
L1/E1 apresentava ensinamentos do legislador, visando, assim, legitimar sua 
tese de defesa, conferindo-lhe credibilidade. 
 
Palavras-chave: Ponto de vista. Responsabilidade enunciativa. Resposta à 

acusação. 

TITLE: The commitment and the argumentative aim in the Response to the 

accusation of former President Lula' 

Abstract 

Investigating the enunciative devices, among them, the point of view and 
commitment, in a representative text of the juridical sphere, contributes to the 
comprehension of this discursive domain, since there are a plurality of textual 
discursive genres that constitute important linguistic materiality of analyze. For 
this research, aim to describe, analyze and interpret the commitment and the 
argumentative aim in the Response to accusation produced by former President 
Lula's lawyers from the identification of the points of view revealed by the 
enunciative instances present in the text. from the identification of the points of 
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view revealed by the enunciative instances present in the text. Our theoretical 
anchorage is in the approach of Discourse Textual Analysis (ATD), an approach 
developed by Adam (2011), with the purpose of analyzing the textual production 
(n) of meaning, based on the analysis of concrete texts. Concerning commitment, 
follow the studies of Rabatel (210a, 2015b, 2016) and Guentchéva (1994, 2011). 
Methodologically, the study is qualitative-interpretative and follows the inductive 
method. The data point to the predominance of asserted point of view, thus 
evoking the assumption of declarative responsibility by L1 / E1. Regarding the 
non-engagement of the said, we observe a mediation in the occasions that L1 / 
E1 presented teachings of the legislator, aiming, therefore, to legitimize his 
defense thesis, giving it credibility. 
 
Keywords: Point of view. Commitment. Response to accusation. 
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TÍTULO: APORTE PARA FOMENTO DE ATIVIDADES-HISTÓRICAS-COM-

TECNOLOGIAS 

Resumo 

Fruto da construção humana, a matemática é gerada pelas necessidades 
construídas para atender a certas demandas da sociedade. O trabalho em sala 
de aula representa um desafio para o professor na medida em que exige que ele 
o conduza de forma significativa e estimulante para o aluno. A abordagem de 
aliar a História da Matemática (HM), junto com Tecnologias Digitais de 
Informação e Comunicação (TDIC), proporciona uma alternativa de trabalhar a 
matemática contemplando seu ensino em potencial, tornando-o motivador e 
prazeroso. Nessa perspectiva, o presente trabalho se propõe apresentar os 
resultados de pesquisa de um projeto de iniciação científica que se baseia em 
resultado de pesquisas anteriores como a intitulada “Conexões potenciais entre 
HM e TIC para o Ensino da Matemática” e tem o objetivo de usar o levantamento 
de dados produzidos e coletados nas outras edições, relacionando o processo 
de ensino/aprendizagem da matemática, História da Matemática e o uso de 
TDIC. Para tanto, se concentra em construir aporte para o fomento de atividades-
históricas-com-tecnologia enquanto recurso potencial para o ensino da 
matemática. Tais atividades existem na direção da conexão (entre HM e TDIC) 
apontada na edição anterior e consistem em atividades elaboradas com base no 
uso da HM no ensino, sobretudo, com abordagem de 
temas/episódios/problemas históricos que possam ser tratados e investigados 
via TDIC à luz do processo de Investigação Matemática (IM). 

 
Palavras-chave: HM, TDIC, Ensino da Matemática, IM, Aporte, Fomento, 

Conexão. 

TITLE: Contribution to development of activities-historical-with-technologies 

Abstract 

 

Results of human construction, the mathematics is generated by needs built to 
meet certain demands of society. Working classroom poses a challenge to the 
teacher in that it requires that he behave in a meaningful and stimulating way for 
the student. the approach of allying the History of Mathematics (HM) along with 
Digital Information and Communication Technologies (DICT) provides an 
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alternative to work the mathematics by contemplate its potencial teaching, 
making it motivating and enjoyable. In this perspective, the presente work intends 
to present the results of a part of scientific initiation that is based on results of 
previous researches such as the one entitled “Potential connections between HM 
and ICT for the Teaching of Mathematics”. And aims to use the collection of data 
produced and collectes in other aditions and to add more relevant information, 
relating the Teacher/Student process of mathematics, History of Mathematics 
and the use of DICT. Therefore, it focuses on building contribution for the 
development of activities-historical-with-technologies activities as a potencial 
resource for teaching mathematics. Such activities exist in the direction of 
connection (between HM and DICT) pointed out in the previous edition and 
consist of activites elaborated based on the use of HM in teaching, especially, 
with approach of historical themes/episodes/problems that can be treatedd and 
investigated via DICT in the light of the process of Mathematical Research(MR). 

 
 
Keywords: HM, DICT, Teaching Mathematics, MR, Contribution, Development, 

Connect 
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TÍTULO: A EMERGÊNCIA DO COMPORTAMENTO LINGUÍSTICO EM 

AGENTES ROBÓTICOS ATRAVÉS DA ESQUEMATICIDADE 

Resumo 

Este trabalho é atualmente desenvolvido com o objetivo de implementar 
computacionalmente modelos cognitivos que permitem a esquematização de 
informações mais imagéticas, à luz da abordagem ecológica de cognição e 
linguagem (DUQUE, 2015, 2016, 2017, 2018). Segundo esta abordagem, é das 
relações entre organismo-ambiente que emergem as affordances (possibilidades 
de interação) (GIBSON, 1979) a partir das quais são armazenadas no cérebro 
imagens (ou informações perceptuais) (DODGE; LAKOFF, 2005). Verificar esses 
processos só é possível através de ferramentas fornecidas por outras ciências 
cognitivas, tais como a Inteligência Artificial e a Robótica Cognitiva (HOFFMAN; 
PFEIFER, 2018). Por meio dessas ferramenta, pretendemos dar um passo além 
do sensoriamento, ao modelar a esquematicidade. Tal proposta fundamenta-se 
metodologicamente em análises de modelos de esquemas de imagem 
disponíveis na bibliografia da linguística cognitiva e psicologia cognitiva 
(MANDLER 2014; GRADY, 2005; LAKOFF, 1987), na busca de uma 
implementação em agentes robóticos, para que possamos, pois, analisar a 
simulação da emergência desses modelos. Uma vez que consideramos o 
ambiente robótico dinâmico, o trabalho tem revelado novos aspectos teóricos 
para os esquemas de imagem, tais como conceituar a emergência dos 
esquemas como um processo também dinâmico que é permitido por uma 
propriedade cognitiva, a esquematicidade. 

 
Palavras-chave: Esquematicidade. Robótica Cognitiva. Inteligência Artificial. 

TITLE: THE EMERGENCY OF LANGUAGE IN ROBOTIC AGENTS THROUGH 

SCHEMACITY 

Abstract 

The aim of this current project is to develop a computational implementation of 
cognitive models which allow the esquematisation of more imagetic information, 
by considering the ecological approach to cognition and language (DUQUE, 
2015, 2016, 2017, 2018). According to this theoretical framework, affordances 
(possibilities of interaction) emerge from the organism-environment relations 
(GIBSON, 1979), from which images (or perceptual information) are stored in the 
brain (DODGE; LAKOFF, 2005). The verification of these processes are only 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2014 

 

possible due to tools provided by other cognitive sciences, such as Artificial 
Intelligence and Cognitive Robotics (HOFFMAN; PFEIFER, 2018). By using 
these tools, we intend to go a step beyond the sensory system, by implementing 
schemacity. This proposal is methodologically based on analysis of image 
schemas models available in the bibliography of cognitive linguistics and 
cognitive psychology (MANDLER 2014; GRADY, 2005; LAKOFF, 1987), in order 
to find a model of implementation in robotic agents. By doing so, we can analyse 
the simulation of the emergence of these models. Since we consider the dynamic 
robotic environment, the work has revealed new theoretical aspects for image 
schemas, such as conceptualising schemas emergence as a dynamic process 
which is allowed by a cognitive property, the schematicity. 
 
Keywords: Schemacity. Cognitive Robotics. Artificial Intelligence. 
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TÍTULO: Concepções sobre ciclos de vida e suas relações com os processos de 

ensino e de aprendizagem: contribuições teórico-metodológicas da Psicologia 

Educacional na formação de professores 

Resumo 

O presente estudo faz parte de um projeto de pesquisa que está em andamento 
desde o ano de 2016, buscando analisar as concepções dos estudantes dos 
cursos de licenciatura acerca dos conhecimentos da Psicologia Educacional no 
que se refere aos processos de ensino, aprendizagem e ciclos de vida, bem 
como suas contribuições para a formação docente. Desse modo, na busca de 
um aprofundamento na compreensão de como os licenciandos constroem tais 
concepções, faz-se necessário também conhecer as concepções dos docentes 
que atuam na disciplina de Psicologia Educacional nos cursos de licenciatura, a 
fim de estabelecer conexões ou contrapontos. Nessa perspectiva, este estudo 
objetiva compreender as concepções teórico-metodológicas adotadas por 
docentes que atuam na formação de professores na UFRN e suas repercussões 
sobre as crenças dos licenciandos acerca dos processos de ensino e 
aprendizagem nos ciclos de vida. Os procedimentos metodológicos adotados 
foram: análise documental; aplicação de questionários semiestruturados; 
realização de grupos focais; e de entrevistas individuais semiestruturadas com 
os docentes. Os resultados evidenciaram que as concepções dos professores, 
igualmente sua trajetória e experiência docente influenciam sobremaneira em 
suas práticas e metodologias em sala de aula, por conseguinte, interferindo no 
aprendizado e construções das concepções dos estudantes. 
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TITLE: Life cycle conceptions and their relations with teaching and learning 
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Abstract 
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This study is part of an ongoing research since 2016, seeking to analyze the 
conceptions of undergraduate students about the knowledge of Educational 
Psychology regarding the teaching, learning and life cycle processes, as well as 
their contributions to educational formation. Thus, in seeking a deeper 
understanding of how undergraduates build such conceptions, it is also 
necessary to know the concepts of teachers who work in Educational 
Psychology's subject in undergraduate courses, in order to establish connections 
or counterpoints. In this perspective, this study aims to understand the 
theoretical-methodological conceptions adopted by professors who work in 
teacher training at UFRN and their repercussions on the beliefs of 
undergraduates about the processes of teaching and learning in life cycles. The 
methodological procedures adopted were mixed research, addressing 
quantitative and qualitative aspects in a single study through document analysis; 
the application of semi-structured questionnaires; conducting focus groups; and 
semi-structured individual interviews with the professors. The results showed that 
professor’s conceptions, as well as their trajectory and teaching experience 
greatly influence their classroom practices and methodologies, consequently, 
influencing the learning and constructions of students' conceptions. 

 
 

 
Keywords: Educational Psychology. Educational formation. Conceptions. 
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TÍTULO: MAPEAMENTO NACIONAL E INTERNACIONAL DA PRODUÇÃO 

CIENTÍFICA ACERCA DA BIBLIOTECONOMIA SOCIAL, CRÍTICA E 

PROGRESSISTA 

Resumo 

 

A Biblioteconomia é um campo científico que tem apresentado nas últimas 
décadas a discussão mais forte sobre seu caráter social e a importância de se 
afastar de uma base conservadora. Assim, novos termos qualificadores desta 
Biblioteconomia podem ser encontrados como, por exemplo, Biblioteconomia 
Social, Progressista e Crítica. Essa Biblioteconomia alternativa e sua produção 
consiste no foco desta pesquisa que tem como objetivo geral mapear a produção 
científica indexada em distintas bases de dados. O procedimento metodológico 
selecionado foi a bibliometria, de cunho quantitativo, que visa, nesse primeiro 
momento, identificar a ocorrência dos termos “Biblioteconomia Social”, 
“Biblioteconomia Progressista” e “Biblioteconomia Crítica”, assim como os 
termos correspondentes em inglês “Social Librarianship”, "Progressive 
Librarianship" e “Critical Librarianship”. Foram selecionadas duas bases de 
dados, uma nacional e outra internacional, para coleta de dados, a saber: Base 
de Dados em Ciência da Informação (BRAPCI) e Library and Information Science 
Abstracts (LISA). A pesquisa com os termos nas referidas bases ocorreu em 
janeiro de 2019, por conseguinte, os dados coletados foram tabulados a fim 
apresentá-los. Foi possível perceber que o uso dos termos ainda é pouco 
presente na produção biblioteconômica, e que passam a ser utilizados a partir 
da década de 2000. No Brasil o “divisor de águas” foi o Congresso Brasileiro de 
Biblioteconomia e Documentação (CBBD), de 2017. 
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Librarianship is a scientific field that has presented in recent decades the 
strongest discussion about its social character and the importance of moving 
away from a conservative base. Thus, new qualifying terms for this librarianship 
can be found, for example, Social, Progressive and Critical librarianship. This 
alternative librarianship and its production is the focus of this research that has 
as a general objective to map the scientific production indexed in different 
databases. The methodological procedure selected was quantitative bibliometry, 
which aims, at this first moment, to identify the occurrence of the terms "Social 
Librarianship", "Progressive Librarianship" and "Critical Librarianship", as well as 
the corresponding English terms "Social Librarianship", "Progressive 
Librarianship" and "Critical Librarianship". Two databases, one national and the 
other international, were selected for data collection, namely, "Social 
Librarianship", "Progressive Librarianship" and "Critical Librarianship": 
Information Science Database (BRAPCI) and Library and Information Science 
Abstracts (LISA). The search with the terms in these databases took place in 
January 2019, therefore, the collected data were tabulated in order to present 
them. It was possible to notice that the use of the terms is still little present in 
library production, and that they are used from the decade of 2000. In Brazil the 
"watershed" was the Brazilian Congress of Library and Documentation (CBBD) 
of 2017. 
 
Keywords: Social Librarianship. Librarianship - Epistemology. Bibliometry. 
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TÍTULO: A PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM GESTÃO PÚBLICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

Resumo 

 

Esse artigo avalia a produção científica do Programa de Pós-Graduação em 
Gestão Pública da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. Diante 
dos seus fins, este estudo se caracteriza como sendo exploratório-descritivo e 
adotou uma abordagem quantitativa pelo uso da técnica bibliométrica. Após a 
realização de uma pesquisa bibliométrica nos trabalhos de conclusão de curso 
do Programa disponíveis no repositório institucional da UFRN, pode-se avaliar 
que se trata de estudos do campo da administração pública que perpassam por 
temas diversos, tendo destaque nas políticas públicas e gestão de processos, 
ou ainda em instituições governamentais e suas disfunções burocráticas e o 
programa possui uma característica aplicada, de modo que independente de ser 
projeto de intervenção ou dissertação tem como lócus de estudo organizações 
públicas onde realizam diagnósticos e no geral proposições de modelos ou 
estratégias para a superação de problemas detectados. Assim, revela-se o 
potencial do PPGP em melhorar a qualidade da administração pública no Rio 
Grande do Norte, como também em outros estados. 
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TITLE: SCIENTIFIC PRODUCTION OF THE GRADUATE PROGRAM IN 
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Abstract 

 

This article evaluates the scientific production of the Graduate Program in Public 
Management of the Federal University of Rio Grande do Norte - UFRN. Given its 
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purposes, this study is characterized as exploratory-descriptive and adopted a 
quantitative approach using the bibliometric technique. After conducting a 
bibliometric research in the course conclusion works available in the institutional 
repository of UFRN, it can be assessed that these are studies in the field of public 
administration that cross different themes, highlighting public policies and 
management of governmental institutions and their bureaucratic dysfunctions 
and the program has an applied characteristic, so that regardless of being an 
intervention or dissertation project, it has as its locus of study public organizations 
where they perform diagnostics and, in general, propositions of models or 
strategies for their implementation. overcoming detected problems. This reveals 
the potential of PPGP to improve the quality of public administration in Rio 
Grande do Norte, as well as in other states. 

 
 
Keywords: Public administration; Scientific production; Bibliometric research; 
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TÍTULO: Plano II - Fantasmas do passado, dilemas do presente: experiência e 

autoficção no romance brasileiro contemporâneo. 

Resumo 

O NOVO REALIMO NA CONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA Uma análise de Outros 
Cantos de Maria Valéria Rezende O presente trabalho é vinculado ao Projeto de 
Pesquisa “Fantasmas do Passado, dilemas do presente: A ditadura civil-militar 
como um dado formal no romance brasileiro do século XXI”, orientado pela Profa. 
Dra. Juliane Vargas Welter do Departamento de Letras (DLET) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Tendo como objetivo geral da pesquisa 
analisar e refletir de que forma a literatura contemporânea escrita por mulheres 
elabora as tensões sociais de nossa história recente, o presente trabalho 
dedicou-se a analisar a obra Outros Cantos da escritora e educadora popular 
Maria Valéria Rezende. Em um primeiro momento, buscou-se analisar a voz 
narrativa memorialística em primeira pessoa da protagonista da obra. 
Posteriormente, por meio desses dados da memória, buscou-se investigar como 
a realidade é construída a ponto de alcançar efeitos de concretude, 
caracterizando uma nova forma de Realismo Afetivo. Para tanto, o trabalho é 
embasado teoricamente em Karl Erik Schøllhammer (2011, 2012), Beatriz Sarlo 
(2005) e Jeanne MarieGagnebin (2006). 
 
Palavras-chave: Realismo Afetivo. Memória. Ditadura Militar. Trauma. 

TITLE: THE NEW REALIMO IN MEMORY CONSTRUCTION: An Analysis of 

Other Songs of Maria Valeria Rezende 

Abstract 

The presentworkislinkedtotheResearch Project “GhostsofthePast, 
dilemmasofthepresent: The civil-militarydictatorship as a formal datum in 
theBrazilian novel ofthe XXI century”, guidedby Profa. Dr. Juliane Vargas Welter 
oftheDepartmentofLetters (DLET) ofthe Federal Universityof Rio Grande do 
Norte (UFRN). Having as general objectiveoftheresearch, analyzeandreflect in 
whatwaythecontemporaryliteraturewrittenbywomenelaboratesthe social 
tensionsofourrecenthistory, 
thepresentworkdedicatediftoanalyzetheworkOtherSongsofthe popular 
writerandeducator Maria Valeria Rezende. In a first moment, we sought to 
analyze the memorialistic narrative voice in the first person of the protagonist of 
the work. Later, through these data of memory, we sought to investigate how 
reality is constructed to the point of achieving concreteness effects, 
characterizing a new form of affective Realism. To this end, the work is 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2022 

 

theoretically based on Karl Erik Schøllhammer (2011, 2012), Beatriz Sarlo (2005) 
and Jeanne Marie Gagnebin (2006). 
 
Keywords: AffectiveRealism. Memory. Militarydictatorship. Trauma. 
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TÍTULO: Estudo sobre formas de integração/segregação de turistas 

internacionais com o destino São Miguel do Gostoso – RN 

Resumo 

Uma das principais interfaces que o turismo enquanto fenômeno sócio espacial 
propõe, é o intercâmbio entre turistas e autóctones de um destino, assim como 
a relação desses atores com os espaços turísticos e citadinos que compõem a 
estrutura social. Desse modo, com a intenção de qualificar tal relação, esta 
pesquisa[UdW1] dedica-se a compreender os processos de 
integração/segregação de turistas internacionais com o destino São Miguel do 
Gostoso-RN, e seus residentes. Nesse contexto, esta pesquisa de campo 
apresenta uma abordagem qualitativa através de uma pesquisa documental 
sobre a contextualização histórica do turismo na região, seguido de análise de 
entrevistas com turistas internacionais sobre aspectos da experiência turística, 
suas práticas de consumo, os trajetos realizados durante a permanência, e o 
relacionamento destes com os moradores. O que se percebe é uma busca por 
práticas turísticas de sol e praia com destaque para atividades de kite e Wind 
surf em diversos casos, compondo uma permanência segregada e alheia ao 
cotidiano local. Esse resultado nos convida a refletir acerca de um turismo 
compromissado com o desenvolvimento da sociedade que o recebe. 

 
Palavras-chave: Integração/Segregação. Turismo Internacional. São Miguel do 

Gostoso. 

TITLE: Study about intenational tourists integration/segregation with the 

destination São Miguel do Gostoso - RN 

Abstract 

 

One of the main interfaces that tourism as a socio-spatial phenomenon proposes, 
is the exchange between tourists and autochthonous of a destination, as well as 
the relationship of these actors with the tourist and city spaces that compose the 
social structure. Thus, with the intention of qualifying this relationship, this 
research is dedicated to understanding the processes of integration/segregation 
of international tourists with the destination São Miguel do Gostoso-RN, and its 
residents. In this context, this field research presents a qualitative approach 
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through documental research about the historical context of tourism in the region, 
and analysis of interviews with international tourists about aspects of the touristic 
experience, their consumption practices, the paths performed during their stay, 
and their relationship with the residents. What is perceived is a search for tourist 
practices of sun and beach with emphasis on activities of kite and Wind surf in 
several cases, composing a segregated stay and foreign to the local daily life. 
This result invites us to greater reflections about tourism and its relationship with 
the development of the society that receives it. 

 
 
Keywords: Integration/Segregation. International Tourism. São Miguel do 

Gostoso. 
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TÍTULO: A EMERSÃO DO SENTIMENTO DE CULPA: UMA ANÁLISE DE CABO 

DE GUERRA, DE IVONE BENEDETTI. 

Resumo 

O presente trabalho é associado ao Projeto de Pesquisa “Fantasmas do 
Passado, dilemas do presente: A ditadura civil-militar como um dado formal no 
romance brasileiro do século XXI”, orientado pela Profa. Dra. Juliane Vargas 
Welter do Departamento de Letras (DLET) da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN). A partir do objetivo geral da pesquisa, analisar e refletir 
de que forma a literatura contemporânea elabora as tensões sociais de nossa 
história recente, o trabalho investiga a obra Cabo de guerra, da escritora e 
tradutora Ivone Benedetti, publicado em 2016. A obra apresenta como dado 
histórico a ditadura militar brasileira, dessa forma buscou-se analisar a emersão 
do sentimento de culpa do narrador, um informante que contribuiu com o regime 
autoritário. Procurou-se, também, trazer a memória e o trauma à discussão sobre 
a forma literária destacando o aspecto tempo (na narração e na consciência), e 
as representações da consciência do narrador/protagonista. Quanto ao aporte 
teórico, o trabalho foi guiado pelos escritos de Sarlo (2007), Farias (2013) e 
Welter (2017). 
 
Palavras-chave: Culpa, memória, trauma, ditadura, literatura, tempo, 

consciência. 

TITLE: THE EMERSION OF GUILTY FEELING: A ANALYSIS OF CABO DE 

GUERRA BY IVONE BENEDETTI. 

Abstract 

The following work is associated with the Research Project “Fantasmas do 
Passado, dilemas do presente: A ditadura civil-militar como um dado formal no 
romance brasileiro do século XXI”, oriented by Profa. Dr. Juliane Vargas Welter 
of the Departamento de Letras (DLET) of the Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN). From the most general goal of this research, to analyze 
and reflect on how contemporary literature elaborates the social tensions of our 
recent history, this work investigates the novel Cabo de Guerra, by writer and 
translator Ivone Benedetti, published in 2016. The novel presents the historical 
data of the Brazilian military dictatorship, and therefore we sought to analyze the 
emergence of the narrator's sense of guilt, an informant who contributed to the 
authoritarian regime. We also sought to bring memory and trauma to the 
discussion of the literary form by highlighting the time aspect (in narration and 
consciousness), and the representations of his own consciousness made by the 
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narrator / protagonist. . As for the theoretical contribution, the work is based on 
the analyzes of Sarlo (2007), Farias (2013) and Welter (2017). 
 
Keywords: Guilt, memory, trauma, dictatorship, literature, time, conscience. 
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TÍTULO: Responsabilidade social Empresarial e Evidenciação socioambiental: 

análise das empresas de energia eólica do Rio Grande do Norte 

Resumo 

Na realidade brasileira, principalmente a partir dos anos de 1990, observa-se um 
mosaico de mudanças, originárias dos processos de reestruturação produtiva 
neoliberal, responsáveis por afetar significativamente as determinações do 
mundo do trabalho. Nesse contexto, aparece como uma das estratégias de 
manutenção das empresas no mercado: a Responsabilidade Social Empresarial 
- RSE, entendida como as ações empresariais voltadas aos problemas aos 
problemas sociais e ambientais. Assim sendo, buscou-se analisar a configuração 
das ações de RSE evidenciadas pelas empresas de energia eólica instaladas no 
Rio Grande do Norte através da mídia. A análise ora posta, apresenta por meio 
de estudos bibliográficos e de pesquisa documental, dados coletados no portal 
de notícias R7; site do G1; No minuto e Uol nos meses de Agosto (2018) a 
Novembro do referido ano. A pesquisa abrange não somente as matérias desse 
espaço de tempo, mas buscou levantar informações midiáticas de outros 
períodos, através de categorias centrais tais como RSE, energia eólica, 
sustentabilidade. 
 
Palavras-chave: Sustentabilidade; RSE; Energia eólica, mídia. 

TITLE: Corporate Social Responsibility and Social and Environmental Disclosure: 

analysis of wind energy companies in Rio Grande do Norte 

Abstract 

In the Brazilian reality, especially since the 1990s, there is a mosaic of changes, 
the origins of neoliberal productive income processes, responsible for generating 
dynamic significant for the world of work. In this context, emerges as one of the 
strategies for maintaining companies in the market: Corporate Social 
Responsibility - CSR, initiatives focused on social and environmental problems. 
Therefore, we sought an analysis of CSR actions evidenced by wind energy 
companies installed in Rio Grande do Norte through the media. An oratory 
analysis, presented through bibliographic studies and documentary research, 
data collected on the R7 news portal; G1 website; In the minute and in the months 
of August (2018) to November of Us year. The research is not just about the size 
of space, but the search for media information from other periods, through 
platforms such as CSR, wind energy, sustainability. 
 
Keywords: Sustainability; CSR; Wind energy, media. 
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TÍTULO: A linguagem na escola: o espaço de fala das crianças no Ensino 

Fundamental 

Resumo 

Este estudo tem como objetivo refletir sobre os espaços/tempos de fala 
oportunizados no contexto escolar para crianças do Ensino Fundamental I. 
Desse modo, buscamos entender o sentido do ser e estar dessas crianças na 
escola, por meio da escuta das crianças, dando atenção à todas as interações 
que acontecem nesse ambiente. A ideia de construir esse trabalho partiu do 
projeto de pesquisa “Ser e Estar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental: 
o que dizem as crianças?”, que acontece no NEI – CAp/UFRN, no qual 
buscamos compreender os sentidos atribuídos pelas crianças sobre o ser e o 
estar nesse contexto escolar. Para a construção desse estudo, partimos da 
concepção de que a criança é um ser histórico, social e, por isso, cultural – de 
forma dialética –, que é considerada, inteiramente, como um sujeito ativo da 
sociedade, que ouve, mas que também deve ser ouvida. Para melhor 
compreendermos a temática em questão, realizamos estudos teórico-
metodológicos e observações com registros em diário de campo. 
 
Palavras-chave: Crianças. Espaços de fala. Ensino Fundamental. 

TITLE: LANGUAGE IN SCHOOL: CHILDREN’S SPEAKING SPACE IN 

ELEMENTARY SCHOOL 

Abstract 

This study to reflect on the spaces / times of speech provided in the school 
context for elementary school children. we seek to understand the sense of being 
and being of these children in school, by listening to children, paying attention to 
all interactions that happen in this environment. The idea of building this work 
came from the research project “Being and Being in Early Childhood Education 
and Elementary School: what do children say?”, Which takes place at NEI - CAp 
/ UFRN, in which we seek to understand the meanings attributed by children 
about being and being in this school context. For the construction of this study, 
we start from the conception that the child is a historical, social and, therefore, 
cultural being, who is considered entirely as an active subject of society, who 
listens but must also be heard. In order to better understand the subject in 
question, we conducted theoretical-methodological studies and observations with 
study record. 
 
Keywords: Children’s. Speaking space. Elementary school. 
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TÍTULO: A IMPLEMENTAÇÃO DOS BANCOS COMUNITÁRIOS COMO 

FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL EM LAGOA 

AZUL 

Resumo 

O trabalho trata da implementação de um Banco Comunitário de 
Desenvolvimento no bairro de Lagoa Azul, zona norte de Natal/RN. O projeto de 
pesquisa acontece a partir de uma articulação da Universidade Federal do RN 
com a Fundação Fé e Alegria, por meio do Programa de Educação Tutorial – 
PET Conexões e da Incubadora de Empreendimentos Solidários (INICIES). O 
objetivo do trabalho contemplava o desenvolvimento local, no que concerne aos 
aspectos econômicos e sociais, possibilitando um aumento da qualidade de vida, 
geração de emprego e renda na comunidade e a fortalecendo o processo 
organizativo do bairro, compreendendo a dinâmica local. A metodologia utilizada 
pautou-se na realização da pesquisa-ação, compreendendo que o conhecimento 
não está centrado no indivíduo. A coleta de dados realizou-se a partir de revisão 
bibliográfica e documental, reuniões, ações formativas e aplicação do 
instrumento de pesquisa no formato de entrevista semiestruturada. As 
informações apreendidas seriam analisadas a partir da técnica de análise de 
conteúdo. Os resultados esperados era de que o banco comunitário servisse 
como estratégia para o desenvolvimento local, considerando a singularidade da 
comunidade, portanto, ficara nítido a necessidade de pautar elementos que 
pudessem contribuir para alavancar as potencialidades encontradas dentro do 
bairro, de modo que a comunidade pudesse ser beneficiada. 
 
Palavras-chave: Banco Comunitário. Lagoa Azul. Desenvolvimento. 

TITLE: IMPLEMENTATION OF COMMUNITY BANKS AS A TOOL FOR 

ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT IN LAGOA AZUL 

Abstract 

 

The work is the implementation of the Community Development Bank in the 
neighborhood of Lagoa Azul, north zone Natal / RN. The research project is 
based on an articulation between the Federal University of RN and the Faith and 
Joy Foundation, through the Tutorial Education Program - PET Connections and 
the Solidary Enterprises Incubator (INICIES). The objective of the work 
contemplated the local development, in what concerns the economic and social 
aspects, allowing an increase of the quality of life, employment and income 
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generation in the community and strengthening the neighborhood's 
organizational process, understanding the local dynamics. The methodology 
used was based on action research, understanding that knowledge is not 
centered on the individual. The collection data was performed through 
bibliographic and documentary review, meetings, training actions and application 
of the research instrument in semi-structured interview format. The information 
seized would be analyzed using the technique of content analysis. The expected 
results were that the community bank would serve as a strategy for local 
development, Considering the uniqueness of the community, therefore, it was 
clear the need to guide elements that could contribute to leverage the potentials 
found within the neighborhood, so that the community could benefit. 

 
 
Keywords: Community Bank. Lagoa Azul. Developement. 
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TÍTULO: Nietzsche e a Filosofia arcaica: uma forma de poesia 

Resumo 

O presente labor tem objetivo de relatar resultados obtidos a partir do Projeto de 
Pesquisa (“Nietzsche e os dois tipos de filósofos gregos: o arcaico e o socrático”) 
ao qual encontra-se atrelado nosso Plano de Trabalho (“Nietzsche e a filosofia 
arcaica: uma forma de poesia”) – sob a orientação da Profa. Dra. Fernanda 
Machado Bulhões. Em função disso, partimos de uma imersão bibliográfica nas 
obras do jovem Nietzsche, sobretudo em seus estudos realizados até os anos 
de 1875. Nesse período, o problema da linguagem (vulgar e estética) e a questão 
da filosofia antiga foram profundamente analisados pelo jovem Nietzsche. 
Buscamos, portanto, entender um pouco da maneira pela qual se diferenciou o 
filósofo arcaico do socrático, sob o espectro dos modos de expressão 
(comunicação) dos pensamentos desses dois filósofos. Consequentemente, a 
aplicação de uma análise comparativa resultou numa distinção das perspectivas 
desses filósofos quanto ao valor da existência, da razão e da verdade, bem como 
o modo de expressão de seu pensamento, uma vez que, o filósofo arcaico, como 
pudemos notar, a partir dos escritos de Nietzsche, mostra-se quase indiscernível 
dos demais poetas arcaicos, - o que não ocorre, de modo algum, com o filósofo 
de tipo socrático, mais lógico e não-poético, não-estético, portador de um horror 
artis (horror ao artístico), portanto. 
 
Palavras-chave: Filosofia. Poesia. Comunicação. Valor. 

TITLE: Nietzsche and the archaic philosophy: a poetry form 

Abstract 

This paper aims to report the results obtained from the research project entitled 
“Nietzsche and the two types of Greek philosophers: the archaic and the 
socratic”, which is linked to our work plan - “Nietzsche and the archaic philosophy: 
a poetry form” - under the guidance of Dr. Fernanda Machado Bulhões. With this 
purpose, we start from a bibliographic immersion in the works form Nietzsche’s 
youth, specially in the studies carried out by him before 1875. During that period, 
the problem of language (vulgar and aesthetic) and the matter of ancient 
philosophy were deeply analysed by the young Nietzsche. Therefore, we seek to 
understand a little about the ways in which the archaic philosophers differentiated 
themselves from the socratic ones, under the spectrum of the expression 
(communication) modes of the thoughts produced by these two kinds of 
philosophers. As a consequence, the appliance of a comparative analysis 
resulted in a distinction between the perspectives of these philosophers as to the 
value of existence, reason and truth, as well as to the mode of expression of their 
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thinking, since the archaic philosophers, as we have noticed from Nietzsche's 
writings, are almost indiscernible from the archaic poets, which is not true for the 
Socratics, who are more logical and non-poetic, non-aesthetic philosophers, 
bearing, therefore, a horror artis ( horror to the artistic). 
 
Keywords: Philosophy. Poetry. Communication. Value. 
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TÍTULO: Comércio exterior nordestino: impactos sobre o desenvolvimento 

local/regional – avanços, retrocessos ou estagnação a luz da inserção no cenário 

internacional 

Resumo 

 

O artigo visa demonstrar um quadro geral da pauta de produtos exportados e 
importados pela Região Nordeste do Brasil, ao mesmo tempo que busca 
relacionar a produção comercializada com a indústria presente na região, por 
estados que a compõe, a partir de características de unidades industriais 
instaladas e indivíduos nelas ocupados no período entre 2000 e 2015. Para 
tanto, foram utilizadas informações oficiais relativas ao PIB, comércio exterior, 
produção industrial e emprego, com o intuito de fornecer dados que permitissem 
a construção de uma visão geral da região nordeste quanto ao cenário comércio 
exterior e indústria. A análise aponta que não há mudanças significativas no 
comércio exterior da região Nordeste nos anos estudados e que a estrutura 
produtiva da indústria nordestina sinaliza para diferenças importantes nos 
estados que integram a região. 

 
 
Palavras-chave: Região Nordeste; Comércio Exterior; Desenvolvimento 

Regional 

TITLE: Northeastern foreign trade: impacts on local / regional development - 

advances, setbacks or stagnation in light of the insertion in the international 

scenario 

Abstract 

The article aims to demonstrate a general framework of the exported and 
imported products by the Northeast Region of Brazil, while seeking to relate the 
production marketed with the industry present in the region, by states that 
compose it, based on characteristics of installed industrial units. and individuals 
employed in them from 2000 to 2015. For this purpose, official information on 
GDP, foreign trade, industrial production and employment was used to provide 
data that would allow the construction of an overview of the northeast region 
regarding the scenario foreign trade and industry. The analysis points out that 
there are no significant changes in foreign trade in the Northeast region in the 
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years studied and that the productive structure of the northeastern industry 
indicates important differences in the states that integrate the region. 
 
Keywords: Northeast Region; Foreign trade; Regional development 
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TÍTULO: Práticas pedagógicas do professor de História na Educação Básica 

Resumo 

Esse trabalho tem como horizonte o ensino de História e faz relação com a 
formação docente inicial de Pedagogos com atenção específica as suas 
percepções sobre a História e seu ensino e ao processo de apropriação de 
conhecimentos históricos vivenciados no curso de graduação. Para tanto, 
utilizamos pesquisa bibliográfica e documental, especificamente o projeto 
político pedagógico do curso e registros escritos de graduandos do curso de 
Pedagogia a distância da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, acerca 
de seus princípios e percepções sobre o tema. A abordagem utilizada foi da 
pesquisa qualitativa em educação. Analisamos as percepções dos licenciandos 
com base nas categorias: História como memorização, dissociação entre 
presente e passado, ensino inadequado para crianças, ensino contextualizado, 
aluno como sujeito do processo, novas metodologias de ensino e aluno como 
cidadão. Concluímos pela importância da apropriação de conhecimentos 
específicos de teoria e de metodologia de grandes áreas como a História para a 
formação docente do Pedagogo. 
 
Palavras-chave: Ensino de História, Educação a distância, Formação de 

professor. 

TITLE: Practices of the History Teacher in Basic Education 

Abstract 

This work has as horizon the teaching of History and is related to the initial 
teacher education of Pedagogues with specific attention their perceptions about 
History and its teaching and the process of appropriation of historical knowledge 
experienced in the undergraduate course. To this end, we used bibliographic and 
documentary research, specifically the political pedagogical project of the course 
and written records of undergraduate students of the distance learning course at 
the Federal University of Rio Grande do Norte, about their principles and 
perceptions about the subject. The approach used was qualitative research in 
education. We analyzed the perceptions of undergraduates based on the 
following categories: History as memorization, dissociation between present and 
past, inadequate teaching for children, contextualized teaching, student as 
subject of the process, new teaching methodologies and student as citizen. We 
conclude by the importance of the appropriation of specific knowledge of theory 
and methodology of large areas such as History for the teacher education of the 
Pedagogue. 
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CÓDIGO: HS0362 

AUTOR: JESSICA IASMIM SANTOS BEZERRA 
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TÍTULO: A psicologia educacional e a formação docente: os estágios na UFRN 

e a díade teoria e prática 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é analisar as relações da psicologia educacional e os 
estágios supervisionados de formação de professores na UFRN. A metodologia 
atende a dimensão qualitativa, a partir da elaboração de um roteiro de perguntas, 
seleção de estudantes e entrevistas. Os critérios de escolha foram: ser aluno do 
curso de licenciatura em pedagogia, estar matriculado ou ter cursado os estágios 
supervisionados, e ter cursado Fundamentos Psicológicos da Educação I e II. 
Cada entrevistado falou sobre suas concepções de ensino e aprendizagem. As 
respostas foram analisadas e organizadas em categorias. Os resultados 
apontam para relações que os alunos fizeram com a psicologia educacional nos 
estágios da Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos e Ensino 
Fundamental I, citando as influências de Piaget, Vygotsky e Wallon durante o 
período de suas regências. 
 
Palavras-chave: Estágios de Formação docenteConhecimentos 

psicológicosTeoria e Prática 

TITLE: Educational psychology and teacher education: internships at UFRN and 

the dyad theory and practice 

Abstract 

 

The aim of this paper is to analyze the relationships of educational psychology 
and supervised stages of teacher education at UFRN. The methodology meets 
the qualitative dimension, from the elaboration of a script of questions, student 
selection and interviews. The criteria of choice were: to be a student of the 
pedagogy degree course, to be enrolled or to have attended the supervised 
internships, and to have attended Psychological Fundamentals of Education I 
and II. Each interviewee spoke about their conceptions of teaching and learning. 
The answers were analyzed and organized into categories. The results point to 
the relationships that students made with educational psychology in the stages 
of Early Childhood Education, Youth and Adult Education and Elementary School 
I, citing the influences of Piaget, Vygotsky and Wallon during the period of their 
conducting. 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2038 
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TÍTULO: Solidão e subjugamento: a condição feminina em “A noite indigna”, de 

Maria Judite de Carvalho 

Resumo 

Desde o século XX, a literatura portuguesa tem sido escrita ativamente por mãos 
de mulheres. Em grande parte das novas obras, em termos de conteúdo, é 
perceptível o apontamento e, até mesmo, denúncia da condição das mulheres 
no contexto patriarcal português. Nessa perspectiva, este trabalho pretende 
analisar o conto “A noite indigna”, de Maria Judite de Carvalho, cujo enredo 
centra-se no autoconhecimento de uma mulher enlutada, que percebe a situação 
de subserviência a qual foi posta por anos no âmbito das relações de poder no 
espaço familiar e doméstico. Respaldado na crítica literária feminista, 
representada pelos pressupostos de Lauretis (1994) e Freitas (2013), este 
trabalho investiga as formas de subjugação pelas quais a protagonista passa, 
tendo em vista sua experiência de gênero; além de elucidar a crítica que permeia 
o conto focalizado, compreendendo, assim, como o texto de Maria Judite de 
Carvalho torna-se engajado. Como resultado da presente discussão, conclui-se 
que o abandono do esposo e a morte do filho - razão do luto da personagem - 
corresponde, paradoxalmente, para a libertação da protagonista das opressões 
sofridas na sua condição como esposa e como mãe. Assim, o conto critica 
fundamentalmente as formas de subjugamento impostos à mulher no círculo 
familiar, incluindo a privação de tempo para si e roubo de identidade. 

 
Palavras-chave: Maria Judite de Carvalho. Literatura Portuguesa. Crítica 

feminista. 

TITLE: Loneliness and subjugation: the female condition in "A noite indigna" by 

Maria Judite de Carvalho 

Abstract 

Since the 20th century, Portuguese literature has been written actively by the 
hands of women. In the majority of the new works in the field, content wise, this 
is very noticeable and, beyond that, reports of women's condition in a patriarchal 
context. From this perspective, this work intends to analyse the short story "A 
noite indigna", by Maria Judite de Carvalho, whose plot centers on a selfdiscovery 
journey of a grieving woman, who realizes the condition of subservience to which 
she has been put through throughout the years of power-based relationships in 
a family and domestic environment. Backed by the feminist criticism, represented 
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by the assumptions of Lauretis (1994), this work investigates the different ways 
of subjugation to which the female protagonist has undergone, when it's 
considered her perspective with gender experience, besides elucidating the 
criticism which permeates the focused short story, hence understanding why 
Maria Judite de Carvalho's text becomes so engaging. As a result of the present 
discussion, it is concluded that the husband's abandonment and the death of her 
child - the reason why the character is grieving - corresponds, paradoxically, to 
the freeing of the protagonist from the suffered oppressions in her condition as a 
wife and a mother. This means that the short story criticizes fundamentally the 
ways of subjugation imposed to a woman in a family environment, including time 
and self-care privation and the loss of her identity. 
 
Keywords: Maria Judite de Carvalho. Portuguese literature. Feminist criticism. 
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TÍTULO: Forma e função da relativa sem antecedente introduzida por QUEM em 

provérbios 

Resumo 

Este trabalho investigou o uso da oração adjetiva sem antecedente introduzida 
por QUEM em adágios populares, a exemplo de QUEM CASA QUER CASA, 
considerando suas formas de estruturação morfossintática, aspectos 
semânticos, cognitivos e sociointeracionais a ela relacionados. O estudo é de 
caráter quali-quantitativo e utilizou como embasamento teórico pressupostos da 
Linguística Funcional Centrada no Uso (FURTADO DA CUNHA; BISPO, 2013) 
e da Gramática de Construções (GOLDBERG, 2006; TRAUGOTT; 
TROUSDALE, 2013). O banco de dados desta pesquisa compõe-se de textos 
extraídos do Corpus do português e do site de busca Google. Os resultados 
mostram que a configuração morfossintática das orações que integram os 
adágios em estudo relaciona-se a fatores semânticos (contraponto/ jogo de 
ideias), interacionais (inferência pragmática, intersubjetividade) e cognitivos 
(projeções metafóricas e metonímicas). 
 
Palavras-chave: Relativa sem antecedente. Linguística Funcional Centrada no 

Uso. 

TITLE: Headless relative clauses introduced by WHO in formulaic expressions. 

Abstract 

This paper investigated the use of the headless relative clauses introduced by 
WHO in formulaic expressions, such as QUEM CASA QUER CASA, considering 
its morphosyntactic structuring forms, semantic, cognitive and socio-interactional 
aspects related to it. The study is qualitative and quantitative and it is supported 
theoretically by the Usaged-based Functional- Linguistics (FURTADO DA 
CUNHA; BISPO, 2013) and by the Construction Grammar (GOLDBERG, 2006; 
TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013). The database is instances taken from the 
Corpus do Português and the Google search site. The results show that the 
morphosyntactic configuration of the clauses that constitute the formulaic 
expressions is related to semantic aspects (counterpoint / language game), 
interactional factors (pragmatic inference, intersubjectivity) and cognitive aspects 
(metaphorical and metonymic projections). 
 
Keywords: Headless relative. Usaged-based Functional Linguistics. 
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TÍTULO: FICCIONALIZAÇÃO DO REAL: a ditadura militar para além do relato 

de testemunho 

Resumo 

Discutir literatura em épocas catastróficas é entende-la como uma arte que 
transfigura a realidade, encenando-a e refletindo-a também de maneira estética. 
Nesse trabalho, buscamos, à luz desse entendimento, refletir sobre o dado 
histórico da Ditadura Militar (1964-1985) presente na literatura brasileira 
contemporânea, a saber nas narrativas Azul Corvo (2010), de Adriana Lisboa, e 
O Inventário das Coisas Ausentes (2014), de Carola Saavedra, analisando as 
obras ficcionais e o contexto pós-ditatorial brasileiro. Buscamos, ainda, discutir 
a criação ficcional com aquela que também carrega o testemunhal a partir de 
uma comparação entre as obras já citadas e o livro Em Câmera Lenta (1977) de 
Renato Tapajós. Para tanto, utilizamos como aporte teórico os críticos literários 
Seligmann-Silva (2001) e Antonio Candido (1965) e seus respectivos trabalhos 
sobre literatura e sociedade. Assim, analisando as construções estéticas da obra 
que são atravessadas por movimentos individuais e coletivos pelo dado histórico 
ditatorial, entendemos que o fazer literário não foge à realidade que o cerca, ao 
contrário, é uma arte transmissora daquilo que enfrentamos ou que buscamos 
esquecer, mas que se apresenta no imaginário social. 
 
Palavras-chave: Ditadura Militar. Contemporaneidade. Ficção. Individualidade. 

TITLE: FICTIONALIZATION OF REAL: The Military Dictatorship Beyond 

Testimony 

Abstract 

To discuss literature in catastrophic times is to understand it as an art that 
transfigures reality, staging it and also reflecting it aesthetically. In this work, we 
seek, in the light of this understanding, to reflect on the historical data of the 
Military Dictatorship (1964-1985) present in contemporary Brazilian literature, 
namely in the narratives Azul Corvo (2010) by Adriana Lisboa and O Inventário 
das Coisas Ausentes (2014) by Carola Saavedra, analyzing the fictional works 
and the Brazilian post-dictatorial context. We also seek to discuss the fictional 
creation with the one that also carries the testimonial, from a comparison between 
the works already cited and book Em Câmera Lenta (1977) by Renato Tapajós. 
For such, we use as theoretical contribution the literary critics Seligmann-Silva 
(2001) and Antonio Candido (1965) and their respective works on literature and 
society. Thus, analyzing the aesthetic constructions of the work that are crossed 
in individual and collective movements by the dictatorial historical data, we 
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understand that the literary making does not escape the reality that surrounds it, 
on the contrary, it is an art that transmits what we face or seek to forget, but that 
presents itself in the social imaginary. 
 
Keywords: Military dictatorship. Contemporaneity. Fiction. Individual. 
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TÍTULO: Fatores restritivos e impulsionadores da força motivacional dos 

docentes da UFRN 

Resumo 

O presente trabalho objetiva mostrar como se configura a força motivacional dos 
docentes efetivos da UFRN, a partir da percepção destes sobre as expectativas, 
velências e instrumentalidades (componentes da Teoria da Expectativa, Vroom, 
1964). relacionadas ao trabalho e Recompensa e independência, 
respectivamente e cerca de 34% dos docentes se encontram de pouco 
motivados a desmotivados.que desenvolvem. Para tanto, usou-se o instrumento 
de coleta IMT (Inventário da Motivação para o Trabalho) que consiste em um 
questionário estruturado adaptado do IMST (Inventário da motivação e 
significado do trabalho) que foi enviado para todos os docentes efetivos da 
UFRN, campus Natal, via Google Forms, obtendo-se, após retorno, uma amostra 
de 269 respondentes, a qual ficou composta predominantemente de mulheres, 
doutoras, com idade entre 31 e 40 anos. Com a análise dos resultados, 
percebeu-se que os principais fatores de expectativa e instrumentalidade que 
interferem na motivação dos docentes são os de Responsabilidade. Conclui-se 
que a maioria dos docentes (66,6%) estão moderadamente motivados ou muito 
motivados. No entanto, um contingente significativo (33,4%) se encontra pouco 
motivado ou desmotivado. 
 
Palavras-chave: Motivação para o trabalho; Docente; Teoria da Expectativa; 

UFRN; 

TITLE: Motivação para o trabalho: um estudo com docentes da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Abstract 

This paper aims to show how the motivational force of the effective teachers of 
UFRN is configured, based on their perception of expectations, speed and 
instrumentalities (components of Expectation Theory, Vroom, 1964). work-
related and Reward and independence, respectively, and about 34% of teachers 
are poorly motivated and unmotivated. For this purpose, the IMT (Work 
Motivation Inventory Inventory) collection instrument was used, which consists of 
a structured questionnaire adapted from the IMST (Work Motivation Inventory 
and Meaning) that was sent to all effective teachers at UFRN, Natal campus. , 
via Google Forms, obtaining, after return, a sample of 269 respondents, which 
was predominantly composed of women, doctors, aged between 31 and 40 
years. With the analysis of the results, it was realized that the main factors of 
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expectation and instrumentality that interfere in the motivation of teachers are 
those of Responsibility. It is concluded that most teachers (66.6%) are moderately 
motivated or very motivated. However, a significant contingent (33.4%) is poorly 
motivated or unmotivated. 
 
Keywords: Motivation to the work; Teacher; Motivation theory; UFRN; 
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TÍTULO: Internacionalização da Educação Superior no Brasil: um estudo das 

assimetrias regionais 

Resumo 

 

O presente relatório objetiva analisar a expansão da pós-graduação no Brasil no 
período de 2003 a 2016 evidenciando as estratégias de internacionalização 
adotadas pelo governo brasileiro, tomando como referência a distribuição das 
bolsas de mobilidade acadêmica (discentes e docentes). Como metodologia 
utilizou-se a análise documental, estudo bibliográfico e a elaboração de séries 
estatísticas elaboradas a partir dos dados disponibilizados pelo GEOCAPES 
(Sistema de Informações-Georreferenciadas). A justificativa para a escolha do 
período de 2003 a 2016 se dá por ter sido um espaço de tempo considerado 
pelos autores que discutem e estudam a temática, como um momento na história 
do Brasil de importante marcos de reestruturação e expansão da Educação 
Superior, promovidos pelos governos do PT (Partido dos Trabalhadores). Os 
dados mostram que no período do estudo houve um crescimento significativo de 
bolsas de estudo para o exterior provenientes de programas adotados pelo 
governo brasileiro como uma estratégia de se inserir no mundo globalizado. O 
marco desses Programas foi o Ciência sem Fronteira, Programa já extinto, 
havendo, portanto, na atualidade um redução e reestruturação dos programas 
de internacionalização. 

 
 
Palavras-chave: Internacionalização, Educação Superior, Mobilidade. 

TITLE: Internationalization of Higher Education in Brazil: a study of regional 

asymmetries 

Abstract 

This reportanalyzes the graduation expansion in Brazil between 2003 and 2016 
showing the internalization strategies adopted by Brazil's government, using the 
mobility academic scholarship as reference. The used methodology the 
documents analyzes, bibliographic study and the elaboration of a statics series 
made from the date available on GEOCAPES (SIstema de Informações- 
Georreferenciados). The justification for the authors choice that discuss and 
study this theme, as mark in Brazil's history and important mark of the 
restructuration and expansion of superior scholarship, made by the PT’s 
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government (PARTIDO DOs trabalhadores). The data showed that in the study 
interval there was a significant growth of study scholarships for overseas from 
programs adopted by the brazallian’s government as a strategy to insert in the 
globalized world. The mark of these programs was “CIências sem fronteira”, an 
extinct program, showing that today there is a reduction and resturtition in the 
internalization programs. 
 
Keywords: Internationalization, Higher Education, Mobility. 
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TÍTULO: Aprofundamento sobre perspectivas teórico-metodológicas da 

Psicologia Ambiental na América Latina 

Resumo 

A Psicologia Ambiental (PA) tem seu desenvolvimento marcado pela influência 
europeia e norte-americana, o que impacta na forma como ela vem se 
construindo na América Latina (AL). Em vista disso, este trabalho buscou 
investigar o processo de internacionalização da PA na AL, a fim de compreender 
se essa construção de conhecimentos atende às especificidades do continente. 
Assim, foram selecionados artigos científicos das bases de dados SciELO e 
Redalyc, usando o termo “psicologia ambiental” ou “psicología ambiental”, com 
pelo menos um dos autores da área e com vinculação institucional na AL. Foram 
identificados 254 artigos, entre os anos de 1994 e 2017 (período de finalização 
da coleta), com destaque para o ano de 2013, e a maioria foi publicada em 
português ou em espanhol. 88% apresentam o termo pesquisado, havendo 
maior incidência de pesquisas empíricas e metodológicas. Quanto às 
metodologias dos trabalhos empíricos, 76 utilizaram metodologias quantitativas, 
45 qualitativas e 34 mistas. Os autores que mais produzem são do Brasil, 
México, Colômbia, Chile, Venezuela e Argentina, destacando-se um número 
quase equivalente de autores e autoras, todos possuindo doutorado. Embora a 
maioria seja da Psicologia, é evidenciada a relação com outras áreas. Esses 
resultados permitem identificar a utilização de metodologias diferentes e 
inovadoras para a construção de uma PA que atenda às especificidades da 
região, marcada pela produção brasileira, com grupos de pesquisa pioneiros na 
área. 
 
Palavras-chave: Psicologia Ambiental. Internacionalização. América Latina. 

TITLE: Deepening on theoretical-methodological perspectives of Environmental 

Psychology in Latin America 

Abstract 

Environmental Psychology (PA) has its development marked by European and 
North American influence, which impacts the way it has been built in Latin 
America (AL). In view of this, this work sought to investigate the process of 
internationalization of PA in LA, in order to understand if this knowledge 
construction meets the specificities of the continent. Thus, scientific articles were 
selected from the SciELO and Redalyc databases, using the term “environmental 
psychology” or “environmental psychology”, with at least one of the authors of the 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2049 

 

area and with institutional affiliation in LA. A total of 254 articles were identified 
between 1994 and 2017 (collection completion period), most notably 2013, and 
most were published in Portuguese or Spanish. 88% have the search term, with 
a higher incidence of empirical and methodological research. Regarding the 
methodologies of the empirical works, 76 used quantitative, 45 qualitative and 34 
mixed methodologies. The authors who produce the most are from Brazil, 
Mexico, Colombia, Chile, Venezuela and Argentina, with an almost equivalent 
number of authors standing out, all with a doctorate. Although most are from 
Psychology, the relationship with other areas is evident. These results allow us 
to identify the use of different and innovative methodologies for the construction 
of a PA that meets the specificities of the region, marked by Brazilian production, 
with pioneering research groups in the area. 
 
Keywords: Environmental Psychology. Internationalization. Latin America. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2050 

 

CÓDIGO: HS0428 

AUTOR: BEATRIZ PINHEIRO DE MELO 

ORIENTADOR: ILANA LEMOS DE PAIVA 

 

 

TÍTULO: PERFIL DAS JUVENTUDES POTIGUARES: dimensão da participação 

polítca 

Resumo 

Motivado pela pesquisa que culminou no livro Retratos da juventude brasileira: 
análise de uma pesquisa nacional (Braco & Abramo, 2011), o projeto Perfil das 
juventudes potiguares: as juventudes do Rio Grande do Norte em múltiplas 
dimensões, tem por objetivo coletar dados que permitam delinear o perfil das 
juventudes do estado, podendo assim contribuir para o embase de políticas 
públicas de juventude, mais adequadas à realidade local e as particularidades 
do território. Compreende-se juventudes enquanto termo plural, uma vez que se 
parte da concepção da existência de amplas formas de vivência que, aqui, é 
entendida como dos 15 aos 29 anos. Desse modo, não é possível pensar em 
uma juventude homogênea, mas sim na heterogeneidade dessas experiências 
que variam de acordo com raça, classe, gênero e uma série de outras variáveis. 
Dividido em nove eixos, o instrumento pretende alcançar as diferentes 
dimensões da vida dos jovens, tratando de temas como saúde, mobilidade 
urbana, acesso à justiça e ao ensino, entre outros. O Até o momento, foram 
recolhidas 676 respostas por meio de questionário online, sendo, 317, destas, 
de alunos cursando o ensino superior. Sendo assim, neste relatório iremos 
priorizar a análise voltada à realidade de estudantes universitários, uma vez que 
os dados não nos permitem ainda uma análise mais global.. A proposta de 
continuação da pesquisa é lançada para que se alcance o maior número de 
jovens possível, contemplando as mais diversas juventudes do RN. 
 
Palavras-chave: Juventude; participação política; participação social. 

TITLE: Profile of the Potiguares’s youths: The youths of Rio Grande do Norte in 

multiple dimensions 

Abstract 

Motivated by the research that culminated in the book Portraits of Brazilian youth: 
analysis of a national survey (Braco & Abramo, 2011), the project Profile of the 
Potiguares youths: the youths of Rio Grande do Norte in multiple dimensions, 
aims to collect data that allow outline the profile of youths in the state, thus 
contributing to the foundation of youth public policies, more appropriate to the 
local reality and the particularities of the territory. Youth is understood as a plural 
term, since it starts from the conception of the existence of broad forms of 
experience that, here, is understood as between 15 and 29 years old. Thus, it is 
not possible to think of a homogeneous youth, but the heterogeneity of these 
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experiences that vary according to race, class, gender and a number of other 
variables. Divided into nine axes, the instrument aims to reach the different 
dimensions of young people's lives, addressing topics such as health, urban 
mobility, access to justice and education, among others. O To date, 676 
responses have been collected through an online questionnaire, 317 of them from 
students in higher education. Therefore, in this report we will prioritize the reality-
oriented analysis of college students, as the data do not yet allow us a more 
global analysis. The proposal to continue the research is launched to reach as 
many young people as possible, contemplating the most diverse youths of RN. 
 
Keywords: Youth; Political participation; Social participation. 
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TÍTULO: Levantamento sobre métodos de diagnóstico de clima organizacional 

adotados pelas IFES do Brasil 

Resumo 

 

Esta pesquisa surge com a proposta de realizar um levantamento sobre como 
tem sido diagnosticado o clima organizacional nas instituições federais de ensino 
superior (IFES). Para tanto, num primeiro momento, a partir da aplicação de um 
questionário online, procurou-se identificar quais IFES realizam diagnóstico de 
clima organizacional; quais instrumentos e/ou ferramentas são utilizados para 
esse tipo de diagnóstico, bem como descrever as etapas desse processo em 
termos de histórico de criação, implementação, operacionalização, engajamento 
dos servidores e utilização dos resultados advindos do diagnóstico de clima 
organizacional. Nesse sentido, no aguardo das respostas das instituições, a 
pesquisa se encontra em andamento. Esse levantamento se faz relevante visto 
que antecederá o desenvolvimento de uma proposta de metodologia de 
diagnóstico de clima organizacional para a UFRN e sua consequente gestão. 
Além disso, essa pesquisa divulgará informações sobre metodologias de 
diagnóstico de clima organizacional utilizadas pelas IFES, as quais, além de 
contribuírem para a socialização de boas práticas de gestão organizacional e de 
pessoas em fórum e eventos da área, pretendem fomentar a produção do 
conhecimento científico e a criação de vias de interlocução acerca de saberes e 
práticas entre instituições que tenham ou não instituídos o processo de 
diagnóstico e possível gestão do clima organizacional. 

 
 
Palavras-chave: Diagnóstico de clima organizacional. Gestão de pessoas. 

Método. 

TITLE: Survey on organizational climate diagnostic methods adopted by the IFES 

of Brazil 

Abstract 
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This research comes with the proposal to conduct a survey on how the 
organizational climate has been diagnosed in federal higher education institutions 
(IFES). To this end, initially, from the application of an online questionnaire, we 
sought to identify which IFES perform diagnosis of organizational climate; which 
instruments and / or tools are used for this type of diagnosis, as well as describing 
the stages of this process in terms of history of creation, implementation, 
operationalization, engagement of servers and use of results from the diagnosis 
of organizational climate. In this sense, awaiting the answers of the institutions, 
the research is underway. This survey is relevant since it will precede the 
development of a proposal for methodology of organizational climate diagnosis 
for UFRN and its consequent management. Moreover, this research will disclose 
information on organizational climate diagnostic methodologies used by IFES, 
which, in addition to contributing to the socialization of good organizational 
management practices and people in forum and events in the area, aim to foster 
the production of scientific knowledge. and the creation of ways of interlocution 
about knowledge and practices between institutions that have or not instituted the 
process of diagnosis and possible management of the organizational climate.  

 
 
Keywords: Organizational climate diagnosis. Human Resource Management. 

Method. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2054 

 

CÓDIGO: HS0438 

AUTOR: JULIANA SILVA BARROS 

ORIENTADOR: AMIRIA BEZERRA BRASIL 

 

 

TÍTULO: Organização e divulgação de informações acerca da análise 

morfológica da evolução urbana de Natal 

Resumo 

Neste relatório aborda-se o projeto de pesquisa sobre o estudo morfológico da 
evolução urbana da cidade de Natal, utilizando como base dados produzidos 
pelos alunos do 4º período do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN e de 
outras fontes de informações. A análise morfológica consiste em estudar as 
transformações que ocorreram no tecido urbano da cidade ao longo dos anos 
para entender sua atual configuração. Nesse contexto, o presente plano de 
trabalho consiste no aperfeiçoamento, alimentação e divulgação de um banco 
de dados produzido a partir da sistematização realizada na primeira etapa da 
pesquisa, além da colaboração na organização de eventos e utilização das 
informações obtidas ao longo da pesquisa para produção de novos materiais, 
como mapas e artigos que abordam estudos morfológicos. O relatório apresenta 
resultados parciais, pois a pesquisa ainda está em andamento, bem como suas 
perspectivas futuras. 
 
Palavras-chave: Análise morfológica; Evolução urbana; Tecido Urbano; 

Pesquisa. 

TITLE: Organization and dissemination of information about the morphological 

analysis of the urban evolution of Natal 

Abstract 

This report discusses the research project about the morphological study of the 
urban evolution of the city of Natal, using as a basis data produced by the 
students of the 4th period of the Architecture and Urbanism Course at UFRN, and 
other sources of information. The morphological analysis consists of studying the 
transformations that occurred in the urban fabric of the city over the years, to 
understand its current configuration. In this context, this work plan consists of the 
improvement, feeding and dissemination of a database produced from the 
systematization performed in the first stage of the research, in addition to the 
collaboration in organizing events and the use of information obtained throughout 
the research to produce new materials, as maps and articles that address 
morphological studies. The report presents partial results, because the research 
is still in progress, as well as its future perspectives. 
 
Keywords: Morphological analysis; Urban development; Urban fabric; Research. 
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TÍTULO: Urbanização do Nordeste: aspectos político-econômicos, demográficos 

e urbano-regionais 

Resumo 

A pesquisa constitui-se em uma análise do padrão de comportamento 
demográfico da Região Nordeste, por estados, em termos das variáveis 
crescimento populacional e distribuição espacial, no período de 1940 a 2010, e 
do padrão de classificação das cidades, conforme definido no documento 
Regiões de Influência das Cidades - REGIC 2007 (IBGE, 2007). No que se refere 
ao padrão de comportamento demográfico da Região Nordeste foram 
compilados dados da população urbana, rural e total e, a partir destes, tornou-
se possível calcular a taxa de urbanização e analisar as principais tendências de 
crescimento e distribuição populacional. Quanto ao padrão de classificação das 
cidades do Nordeste, considerando o REGIC 2007, foram categorizadas as 
cidades da região em Metrópole, Capital Regional A, Capital Regional B, Capital 
Regional C, Centro SubRegional A, Centro SubRegionalB, Centro de Zona A, 
Centro de Zona B e Centros Locais. 
 
Palavras-chave: Urbanização. Nordeste do Brasil. Aspectos populacionais. 

Econômicos. 

TITLE: Urbanisation of the Northeast: political-economical, demographic and 

urban regional aspects 

Abstract 

This research constitutes in an analysis of the pattern of demographic behavior 
of the Northeast Region, by state, in such terms as the variables of populational 
growth and spatial distribution in the period of 1940 to 2010, and the pattern of 
city classification, as defined in the Document of City Influence Regions, the 
REGIC 2007 (IBGE, 2007). In what refers to the pattern of demographic behavior 
of the Northeast Region, data about the rural and urban population, and their 
total, and from this data, it was made possible to calculate the rate of urbanisation 
and analyze the main trends of growth and distribution of the population. As for 
the pattern of classification of the cities of the Northeast, considering the REGIC 
2007, the cities were categorized as Metropolis, Regional Capital A, Regional 
Capital B, Regional Capital C, Subregional Center A, Subregional Center B, Zone 
Center A, Zone Center B, and Local Centers. 
 
Keywords: Urbanization. Northeast of Brazil. Population aspects. Cheap. 
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TÍTULO: A preferência pelo sujeito na resolução da ambiguidade pronominal em 

verbos de transferência de posse no Português Brasileiro 

Resumo 

Nosso trabalho tem como objetivo investigar, de forma experimental, a resolução 
do pronome ambíguo, ou seja, que tipo de informações os falantes nativos do 
PB utilizam quando postos diante de uma sentença com esse pronome. Em 
nossa pesquisa, tomamos como base o trabalho de Godoy e Mafra (2018), que 
encontrou evidências de que a resolução do pronome depende apenas do nível 
da estrutura do evento. Em sentenças com verbos de transferência de posse no 
perfectivo, Godoy e Mafra (2018) encontraram uma preferência pela resolução 
do pronome ambíguo como co-referente ao alvo. Os autores ainda argumentam 
que seus resultados indicam que, em português, não há uso de pistas 
gramaticais (preferência pelo sujeito), para a resolução do pronome, 
diferentemente do que ocorre em inglês (Rohde 2006). Entretanto, Godoy e 
Mafra (2018) acabaram por realizar em sua pesquisa uma sobreposição entre 
papel temático (fonte- alvo) e posição gramatical (sujeito-objeto). Como 
consequência, não foi possível distinguir se no PB há preferência pelo sujeito da 
mesma maneira que ocorreu no inglês. Diante disso, no nosso trabalho, 
realizamos essa distinção. Em nossos resultados, o que determinou a resolução 
do pronome foi, mais uma vez, o papel temático do referente: o alvo. Portanto, 
não encontramos evidência de preferência pelo sujeito na resolução do pronome 
ambíguo em verbos de transferência de posse no PB, corroborando com os 
resultados evidenciados por Godoy e Mafra (2018). 
 
Palavras-chave: Psicolinguística. Ambiguidade pronominal. Português-brasileiro 

TITLE: The subject preference in resolution of pronominal ambiguity in tranfer 

verbs in brazilian portuguese 

Abstract 

Our paper aims to investigate, experimentally, the resolution of the ambiguous 
pronoun, that is, what kind of information native speakers of BP use when faced 
with a sentence with this pronoun. In our research, we based on the experiment 
of Godoy and Mafra (2018), who found evidence that pronoun resolution depends 
only on the level of the event structure. In sentences with transfer verbs in the 
perfective, Godoy and Mafra (2018) found a preference for ambiguous pronoun 
resolution as co-referring to the goal. The authors further argue that their results 
indicate that, in Portuguese, there is no use of grammatical cues (preference for 
the subject) for pronoun resolution, unlike in English (Rohde 2006). However, 
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Godoy and Mafra (2018) ended up performing in their research an overlap 
between thematic role (goal - source) and grammatical position (subject-object). 
As a consequence, it was not possible to distinguish whether in BP there is 
preference for the subject in the same way as in English. Given this, in our paper, 
we make this distinction. In our results, what determined the resolution of the 
pronoun was, once again, the thematic role of the referent: the goal. Therefore, 
we did not find evidence of preference for the subject in the resolution of the 
ambiguous pronoun in transfer verbs in BP, corroborating the results evidenced 
by Godoy and Mafra (2018). 
 
Keywords: Psycholinguistic. Pronominal ambiguity. Brazilian portuguese 
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TÍTULO: FORMULAÇÃO DAS EMENDAS DO ESTATUTO DO FUNDO 

MONETÁRIO INTERNACIONAL: ASPECTOS HISTÓRICOS E O CONTEXTO 

JURÍDICO BRASILEIRO 

Resumo 

O Fundo Monetário Internacional atinge repercussão e importância global nos 
aspectos financeiros e nas relações financeiras internacionais. Fundamental 
para a economia mundial, a cooperação entre Estados torna-se crucial para o 
nosso atual modelo de globalização comercial, tanto para melhorar as políticas 
internas baseando-se em modelos econômicos de sucesso, quanto para a 
melhoria geral dos vínculos monetários externos. Essa pesquisa analisou dados 
históricos do Fundo Monetário desde a sua implementação, esclarecendo o 
processo de modificação do código normativo do órgão, através de instauração 
das suas Emendas; além da absorção dessas modificações no sistema 
normativo brasileiro. Foi aprofundado alguns aspectos das modificações das 
Emendas e suas repercussões no Brasil, fazendo uma pequena análise dos 
governos pertencentes às épocas das modificações, atentando-se ao descaso 
por vezes apresentado por estes, ao passo que continuadamente tenha-se 
reconhecido a magnitude de acordos gerais. 
 
Palavras-chave: Fundo Monetário Internacional. Direito Internacional. Emendas 

FMI. 

TITLE: AMENDMENTS FORMULATION OF THE INTERNATIONAL 

MONETARY FUND STATU: HISTORICAL ASPECTS AND THE BRAZILIAN 

LEGAL CONTEXT 

Abstract 

The International Monetary Fund (IMF) reaches global importance and 
repercussion inside the financial aspects and in the international financial trades. 
Essential to the worldwide economy, cooperation among nations becomes crucial 
to our current successful economic models as well to general improvement of 
external monetary bonds. This research analyzed historical data of the Monetary 
Fund since its implementation, clarifying the process of modification of the agency 
normative code, through the establishing its amendments; besides the absorption 
of these modifications in the Brazilian normative system. Some aspects of the 
modifications of the amendments and their repercussions in Brazil were 
deepened, it is also made a brief analysis of the running governments in the times 
of the respective modifications, paying attention to the neglect sometimes 
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showed by them, while continuously being recognized the magnitude of general 
agreements. 
 
Keywords: International Monetary Fund. International Law. IMF Amendments. 
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TÍTULO: Avaliação do estresse e das estratégias de enfrentamento de crianças 

com câncer em Natal/RN 

Resumo 

A Leucemia Linfoide aguda é um dos tipos de leucemia mais agressivos e 
comuns na infância. A partir do seu diagnóstico e tratamento, sabe-se que a 
rotina hospitalar, as mudanças na vida social e na dinâmica familiar, bem como 
as alterações na autoimagem e autonomia são algumas das mudanças 
enfrentadas pelo infante nessa condição. O manejo delas requer do paciente 
novas estratégias de enfrentamento, ou seja, estratégias que visem minimizar o 
estresse e regular os aspectos emocionais, frente à necessidade de adaptação 
a algumas demandas. No entanto, o estresse ainda é um aspecto muito presente 
no contexto da oncologia pediátrica, podendo gerar prejuízos no 
desenvolvimento e na saúde da criança. Nesse sentido, objetivou-se descrever 
o estresse e as estratégias de enfrentamento de uma criança com câncer. Trata-
se de um estudo de caso e foram utilizados um questionário sociodemográfico, 
a Escala de Stress Infantil e o Kidcope. Os resultados são coerentes com a 
literatura nacional, uma vez que foi percebida uma reconfiguração na dinâmica 
familiar. Além disso, foram mencionadas mudanças na rotina da criança, frente 
às quais a participante utiliza estratégias de enfrentamento como a distração, a 
reestruturação cognitiva e regulação emocional. O nível de estresse foi avaliado 
como dentro do esperado. Sugere-se a realização de estudos que utilizem 
recursos lúdicos para acessar a expressão da criança, bem como estudos 
comparativos e correlacionais. 
 
Palavras-chave: Psico-oncologia. Câncer infantil. Stress. Estratégias de 

enfrentamento 

TITLE: Stress assessment and coping strategies of children with cancer in 

Natal/RN 

Abstract 

Acute lymphoid leukemia is one of the most aggressive and common types of 
leukemia in childhood. From its diagnosis and treatment, it is known that the 
hospital routine, changes in social life and family dynamics, as well as changes 
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in self-image and autonomy are some of the changes faced by the infant in this 
condition. Their management requires new coping strategies from the patient, 
that is, strategies that aim to minimize stress and regulate emotional aspects, 
given the need to adapt to some demands. However, stress is still a very present 
aspect in the context of pediatric oncology, which can cause damage to the child's 
development and health. In this sense, the objective was to describe the stress 
and coping strategies of a child with cancer. This is a case study and we used a 
sociodemographic questionnaire, the Child Stress Scale and Kidcope. The 
results are consistent with the national literature, since a reconfiguration in the 
family dynamics was perceived. In addition, changes in the child's routine were 
mentioned, in which the participant uses coping strategies such as distraction, 
cognitive restructuring and emotional regulation. The stress level was rated as 
expected. It is suggested to conduct studies that use playful resources to access 
the child's expression, as well as comparative and correlational studies. 
 
Keywords: Psycho-oncology. Childhood cancer. Stress. Coping strategies 
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TÍTULO: TESSITURAS ESTILÍSTICAS DA POESIA MODERNISTA POTIGUAR: 

UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE A POÉTICA DE JORGE FERNANDES E 

A DE PALMYRA WANDERLEY 

Resumo 

Ancorados na concepção sociodiscursiva de Fiorin (2008) acerca da categoria 
de estilo, objetivamos, neste trabalho, estabelecer comparações entre as 
poéticas de Jorge Fernandes e de Palmyra Wanderley, no que diz respeito à 
apropriação dos traços estilísticos do movimento modernista, de modo a 
compreender como esses aspectos os singularizam. Para isso, utilizamos, como 
corpus, as obras Livro de Poemas de Jorge Fernandes (1927) e Roseira Brava 
(1929), das quais selecionamos os excertos mais representativos, de um modo 
geral, uma vez que estes nos permitem depreender como ocorre a apropriação 
dos traços modernistas e como esses aspectos contribuem na cristalização dos 
estilos dos poetas. Concluímos que Jorge Fernandes e Palmyra Wanderley 
incorporaram os traços modernistas às suas obras, cada um com suas 
especificidades. Além disso, a aproximação e o distanciamento do eu lírico 
diante do objeto focado no poema, bem como a oscilação entre viés modernista 
e o tradicional, são aspectos que sedimentam a singularidade poética do autores, 
haja vista que esses elementos se apresentam como um conjunto de traços 
reiterados no plano do conteúdo, característica responsável por determinar o 
estilo dos sujeitos. 
 
Palavras-chave: Estilo. Modernismo potiguar. Poética Jorge Fernandes e 

Palmyra Wanderl 

TITLE: STYLISISTICS TEXTURES OF THE POTIGUAR MODERNIST 

POETRY: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN JORGE FERNANDES´ AND 

PALMYRA WANDERLEY’S POETICS 

Abstract 

Anchored in Fiorin's sociodiscursive conception (2008) about style category, the 
aim of this work is to establish comparisons between the poetics of Jorge 
Fernandes and Palmyra Wanderley, in order to understand the appropriation the 
stylistic features of the modernist movement, to understand how the aspects that 
singularizes them. For this, we use, as corpus, the works Livro de Poemas de 
Jorge Fernandes (1927) and Roseira Brava (1929), where we get the most 
representative passages, in general, since they allow us to understand how an 
appropriation occurs modernist traits and those aspects that contribute to the 
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crystallization of the style of poets. We concluded that Jorge Fernandes and 
Palmyra Wanderley incorporated the modernist traits into their works, each with 
its own specifics. Moreover, the approach and the distancing of the lyrical self 
from the object focused on the poem, as well as the oscillation between the 
modernist and traditional bias, are aspects that are aspects that sediment the 
poetic uniqueness of the authors, considering that these elements are presented 
as a set of repeated trait, characteristic responsible for determining the style of 
the subjects. 
 
Keywords: Style. Potiguar modernis. Poetics Jorge Fernandes and Palmyra 

Wanderl 
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TÍTULO: A expansão do ensino superior e sua relação com a desigualdade social 

Resumo 

O presente artigo tem como objetivo discutir sobre a complexa relação entre o 
fator socioeconômico agregado pelo expansão da educação superior e a 
redução da desigualdade social dentro dos países com economias emergentes. 
Por meio da metodologia de pesquisa bibliográfica, a correlação entre 
massificação do acesso ao ensino superior, a economia e a desigualdade social 
possibilitou evidenciar que a massificação do acesso ao ensino superior não é 
equivalente a democratização, e que é do melhor interesse do modelo neoliberal 
para baratear a mão de obra especializada e ao passo que exerce a manutenção 
da desigualdade social já existente. 
 
Palavras-chave: Expansão do ensino superior. Modelo neoliberal. Desigualdade 

social. 

TITLE: THE EXPANSION OF HIGHER EDUCATION AND ITS RELATION TO 

SOCIAL INEQUALITY 

Abstract 

This paper aim argues about the complex relationship between the 
socioeconomic factor aggregated by the expansion of Higher Education and the 
reduction of social inequality within emerging economies countries. Through the 
bibliographic research methodology, the correlation between massification of 
access to Higher Education, the economy and social inequality made it possible 
to show that the massification of educational access is not equivalent to 
democratization, and it is that the best interests of the neoliberal model, to 
cheaper the specialized workforce while maintaining the existing social inequality. 
 
Keywords: Higher Education Expansion. Neoliberal model. Social inequality. 
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TÍTULO: Minha vida é o mar: pescadores e seus testemunhos de suicídio na 

Ponte Newton Navarro 

Resumo 

 

Este trabalho é um estudo fenomenológico de inspiração heideggeriana, o qual 
objetiva compreender o sentido da experiência de pescadores em sua relação 
com os suicídios ocorridos na Redinha - praia que circunscreve a ponte Newton 
Navarro. Foram ouvidos quatro pescadores que lá atuam, e a interpretação das 
entrevistas se deu a partir do destaque de núcleos significativos compostos por 
partes dos depoimentos e significados tecidos nas narrativas. Obtiveram-se 
quatro núcleos: sobre o testemunho do suicídio e seus aspectos legais; o suicídio 
e seus números; o ocultar vivências para poder-seguir-viver e; as significações 
da morte por suicídio. As noções heideggerianas de angústia, impessoalidade, 
habitar e ser-para-a-morte nortearam as reflexões, tendo em vista o 
desvelamento da experiência. Percebeu-se que o contato com os corpos no mar 
convoca os pescadores a refletir sobre a finitude e os sentidos do desejo de 
morrer de alguém, além de elaborar compreensões sobre o tema. Mesmo 
naturalizada a localização e retirada dos corpos, as lembranças desse 
testemunho encontram-se em seus imaginários. Os corpos são deixados à 
margem e os pescadores se refugiam no mar, afastando-se da angústia de 
serem parte do cenário de uma morte. Além disso, os números subnotificados 
dos suicídios são registrados pelos estes numa contagem pessoal muito mais 
alarmante. Esta pesquisa revela o quanto o suicídio impacta aqueles envolvidos 
em seu cenário, muito além dos familiares e conhecidos da vítima. 

 
 
Palavras-chave: Suicídio. Heidegger. Fenomenologia-hermenêutica. Ponte. 

TITLE: My life is the sea: fishermen and their suicide testimonies on Newton 

Navarro Bridge 

Abstract 

 

This work is a phenomenological study of Heideggerian inspiration, which aims 
to understand the meaning of the experience of fishermen in its relationship with 
the suicides that occurred in Redinha - beach that surrounds the Newton Navarro 
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Bridge. Four fishermen who work there were heard, and the interpretation of the 
interviews was based on the highlighting of significant nuclei composed of parts 
of the testimonies and meanings woven in the narratives. Four nuclei were 
obtained: on the testimony of suicide and its legal aspects; suicide and its 
numbers; hiding experiences to be able to follow-live and; the meanings of death 
by suicide. Heidegger's notions of anguish, impersonality, dwelling and being-to-
death guided the reflections, in view of the unveiling of the experience. It was 
noticed that the contact with the bodies in the sea calls the fishermen to reflect 
on the finitude and the senses of someone's desire to die, besides elaborating 
understandings about the subject. Even with the naturalization of the location and 
removal of the bodies, the memories of this testimony can be found in their minds. 
The bodies are left on the shore and the fishermen take refuge in the sea, moving 
away from the anguish of being part in the scene of a death. In addition, 
underreported suicide numbers are recorded by them on a much more alarming 
personal count. This research reveals how much suicide impacts those involved 
in its scenario, far beyond the victim's family and acquaintances. 

 
 
Keywords: Suicide. Heidegger. Hermeneutics Phenomenology. Bridge. 
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TÍTULO: DESCREVENDO O PROCESSO CONSTRUTIVOS DE ESTRUTURAS 

GRIDSHELL 

Resumo 

Segundo Carvalho (2015), Gridshells são estruturas com formas curvas de 
definição livre, com elevada eficiência estrutural garantida com quantidades de 
material reduzidas. Como o próprio nome indica, resultam da associação de 
estruturas do tipo casca (“shell”) com grelhas (“grid”), ou seja, podem ser 
consideradas como cascas discretizadas em elementos lineares que formam 
uma grelha. Estas condições permitem uma grande variabilidade arquitetônica, 
aliada a um bom desempenho estrutural. O trabalho trata-se de montagem de 
um manual a fim de auxiliar o processo de execução de uma estrutura gridshell 
montada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 2018, foram feitos 
registros para incrementar a segunda parte do manual. 
 
Palavras-chave: Gridshell, Madeira, Estrutura de Madeira 

TITLE: Gridshell Manual 

Abstract 

According Carvalho (2015), Gridshells are curved structures with a freedom 
design characterized by a high structural efficiency achieved with very few 
material. As the name suggests, they can be defined as shell structures, but 
instead of considering a solid surface, they are displayed on a grid pattern. These 
assumptions allow a wide architectural range combined with a good structural 
behaviour. The work is about assembling a manual in order to assist the process 
of execution of a gridshell structure assembled at the Federal University of Rio 
Grande do Norte in 2018, records were made to increase the second part of the 
manual. 
 
Keywords: Gridshell, Timber, Timber Structure 
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TÍTULO: Técnicas de dobraduras 

Resumo 

O ensino de Arquitetura e Urbanismo abrange áreas diversas na formação de 
novos profissionais e docentes da área, sendo um espaço multidisciplinar, cuja 
atuação é possibilitada em diferentes âmbitos. No entanto, ainda que haja uma 
atualização constante no currículo acadêmico do curso, é preciso aproximar 
novos métodos na educação dos futuros arquitetos e urbanistas, em específico, 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Este artigo tem por objetivo a 
pesquisa sobre meios inovadores no ensino deste curso, com enfoque principal 
na técnica de dobradura, conhecida também como origami, no que diz respeito 
aos assuntos referentes à percepção espacial, representação gráfica, processo 
projetual e geometria gráfica. Para tanto, métodos teóricos e práticos foram 
adotados, a fim de gerar conhecimento para os alunos dos primeiros períodos 
da graduação. Os resultados obtidos confirmam a necessidade da 
interdisciplinaridade entre os assuntos já abarcados na grade curricular e temas 
inovadores, corroborando para o crescimento integrado e contínuo dos 
discentes, aliado aos avanços tecnológicos e às diversas técnicas de criação de 
projetos. 
 
Palavras-chave: Origami; Concepção Projetual; Geometria; Dobradura. 

TITLE: Alternative methods to teaching Architecture and Urbanism at UFRN - 

Folding Techniques 

Abstract 

The architecture and urbanism teaching covers diverse areas in the formation of 
new professionals and teachers of the area, being a multidisciplinary space, 
whose performance is made possible in different areas. However, although there 
is a constant update in the academic curriculum of the course, it is necessary to 
approach new methods in the education of future architects and planners, in 
particular, the Federal University of Rio Grande do Norte. This article aims at 
researching innovative means in the teaching of this course, focusing mainly on 
the folding technique, also known as origami, regarding the subjects related to 
spatial perception, graphic representation, design process and graphic geometry. 
Therefore, theoretical and practical methods were adopted in order to generate 
knowledge for students of the first periods of undergraduate. The results confirm 
the need for interdisciplinarity between the subjects already covered in the 
curriculum and innovative themes, corroborating the integrated and continuous 
growth of students, combined with technological advances and various project 
creation techniques. 
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Keywords: Origami; Project Conception; Geometry; Folding. 
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TÍTULO: Ensino de Geografia nas escolas de Caicó-RN: reflexões sobre o saber-

fazer docente 

Resumo 

Este relatório apresenta os resultados da atividade de iniciação científica 
desenvolvida no âmbito do plano de trabalho Ensino de Geografia: reflexões 
sobre o saber-fazer docente, que tem como objetivo analisar a prática do 
professor de Geografia no que se refere as concepções teóricas e as estratégias 
metodológicas usadas na Educação Básica. A investigação foi desenvolvida por 
meio da pesquisa bibliográfica e da pesquisa de campo, realizada em três 
escolas públicas do Ensino Fundamental II (Escola Municipal Presidente 
Kennedy, Escola Estadual Padre Edmund Kagerer e Escola Municipal Hermann 
Gmeiner), da cidade de Caicó – Rio Grande do Norte, recorrendo-se a realização 
de entrevistas com professores de Geografia e a aplicação de questionários junto 
a alunos. A pesquisa também consistiu em observar algumas aulas de Geografia 
com o intuito de identificar as metodologias mais utilizadas pelos professores e 
se os mesmos se apropriam das TICs em sua prática pedagógica. Ao longo da 
pesquisa verificou-se que o livro didático é, por vezes, o único recurso didático 
presente na prática do professor, envolvido por procedimentos metodológicos 
que, na maioria das vezes, não incluem outros recursos e formas de linguagens, 
como as proporcionadas pelas TICs. Observa-se que os alunos estão em 
constante contato com as TICs e essas vem configurando novas exigências 
educacionais que as incluam no processo de aprendizagem, criando novas 
condições para o ensino, em especial no Ensino de Geografia. 
 
Palavras-chave: Recursos didáticos, TICs, Ensino de Geografia, Metodologias. 

TITLE: Geography Teaching in the schools of Caicó-RN: reflections on the 

teaching know-how 

Abstract 

This report presents the results of the scientific initiation activity developed within 
the scope of the Teaching of Geography work plan: reflections on teacher know-
how, whose objective is to analyze the practice of Geography teacher in 
theoretical concepts and strategies methodologies used in Basic Education. The 
research was developed through bibliographical research and field research, 
carried out in three public schools of Elementary School II (Presidente Kennedy 
Municipal School, Padre Edmund Kagerer State School and Hermann Gmeiner 
Municipal School), in the city of Caicó - Rio Grande do Sul North, using interviews 
with teachers of Geography and the application of questionnaires with students. 
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The research also consisted of observing some Geography classes in order to 
identify the methodologies most used by teachers and whether they appropriated 
ICT in their pedagogical practice. Throughout the research it was found that the 
textbook is sometimes the only didactic resource present in the teacher's 
practice, involved in methodological procedures that, for the most part, do not 
include other resources and forms of languages, such as those provided by TICs. 
It is observed that the students are in constant contact with the TICs and these 
have been configuring new educational requirements that include them in the 
learning process, creating new conditions for teaching, especially in Geography 
Teaching. 
 
Keywords: Didactic Resources, ICT, Teaching Geography, Methodologies. 
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TÍTULO: Literatura Infantil Negra: representações verbo-visuais de personagens 

meninos 

Resumo 

 

Este trabalho objetiva analisar as abordagens e representações de personagens 
meninos negros em livros de Literatura Infantil. Este estudo se justifica 
principalmente pela pouca adesão à Lei nº 10.639/2003 que obrigava o ensino 
de História e Cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos de ensino 
fundamental e médio do país (Brasil, 2004). O artigo se fundamenta na 
concepção de personagem de Brait (2006), no discurso humanizador de Candido 
(1995) sobre a literatura, no conceito de texto literário de Fiorin e Savioli (1991), 
na relação texto-leitor explicada por Zilberman (1991) e em considerações sobre 
ilustrações na perspectiva de Cademartori (2008). Vinculada ao projeto 
“Literatura Infantil Negra: debatendo a cor do silêncio na sala de aula” 
(AMARILHA, 2018 – 2022 [CNPq-UFRN/Propesq]) esta pesquisa é de 
abordagem qualitativa e de natureza bibliográfica. O corpus do estudo foi 
constituído por dois livros de literatura infantil negra: Pedro Noite, de Caio Riter 
(2011); Chico Moleque – um sonho de liberdade (2016), de Maria Luiza Bretas. 
A escolha das obras se deu a partir de critérios como: ser uma obra recente; ter 
um personagem menino negro; apresentar diferentes perspectivas sobre a 
cultura negra; ter ilustrações articuladas ao texto verbal. Considerou-se relevante 
a discussão de questões étnico-raciais através de livros de Literatura Infantil 
Negra, a fim de implementar uma educação que faça face ao racismo, o 
preconceito e a discriminação. 

 
 
Palavras-chave: Literatura Infantil Negra . personagem . meninos . ilustrações 

TITLE: Black Children's Literature: verb visual representations of boys 

characters. 

Abstract 

 

This paper aims to analyze the approaches and representations of black boys 
characters in Children's Literature books. This study is mainly justified by the poor 
adherence to Law nº. 10.639 / 2003, which required the teaching of Afro-Brazilian 
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History and Culture in elementary and high schools in Brazil (Brazil, 2004). The 
article is based on Brait's (2006) character conception, Candido's (1995) 
humanizing discourse about literature, Fiorin and Savioli's (1991) literary text 
concept, the text-reader relationship explained by Zilberman (1991) and 
considerations about illustrations from the perspective of Cadermatori (2008). 
Linked to the project “Black Children's Literature: debating the color of silence in 
the classroom” (AMARILHA, 2018 - 2022 [CNPq-UFRN / Propesq]), this research 
is qualitative and bibliographic. The corpus of the study is two works of black 
children's literature: Pedro Noite, by Caio Riter; Chico Moleque –um sonho de 
liberdade, by Maria Luiza Bretas. This choice was based on the following criteria: 
being a recent book; have a black boy character; present different perspectives 
on black culture; have articulated illustrations to the verbal text. It was considered 
relevant the discussion of ethnic-racial issues through books of Black Children's 
Literature in order to establish an education that faces racism, prejudice and 
discrimination. 

 
 
Keywords: Black Children's Literature . character . boys . illustrations 
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TÍTULO: Perfil neuropsicológico de crianças sobreviventes de tumores de fossa 

posterior e leucemia linfoide aguda 

Resumo 

O tratamento para o câncer é bastante extenso e invasivo, principalmente no 
caso das neoplasias pediátricas, no qual a principal modalidade de tratamento é 
a quimioterapia. Sabendo disso, a aderência ao tratamento é de grande 
importância para garantir o sucesso de cura da criança. A Realidade Virtual tem 
sido utilizada como um recurso de distração durante procedimentos invasivos. 
Dessa forma, o objetivo desse estudo foi desenvolver um programa em 
Realidade Virtual para pacientes oncológicos pediátricos que passam pelo 
procedimento de punção, para a aplicação da quimioterapia. Este foi 
desenvolvido em conjunto com o programa Talento Metrópole da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Utilizou-se o Unity e o Blender para 
modelar e desenvolver a experiência em quatro etapas: elaboração do roteiro, 
modelagem, animação e dublagem e som. Em trabalhos futuros, pretende-se 
aplicar um estudo piloto para avaliar o programa junto as crianças do Hospital 
Varela Santiago. O intuito é verificar se o uso da RV traz algum benefício durante 
procedimentos invasivos, bem como aprimorar o programa. 
 
Palavras-chave: Câncer. Realidade Virtual. Quimioterapia. 

TITLE: DEVELOPMENT OF A VIRTUAL REALITY (RV) EXPERIENCE TO 

REDUCE ANXIETY ASSOCIATED WITH CATHETER PUNCH IN 

CHEMOTHERAPIC TREATMENT IN CANCER CHILDREN 

Abstract 

The treatment for cancer is quite extensive and invasive, especially in the case 
of pediatric neoplasms. The main treatment modality is chemotherapy. Knowing 
this, adherence to treatment is important to ensure the child's successful healing. 
Virtual Reality has been used as a distraction feature during invasive procedures. 
Thus, the aim of the study was to develop a Virtual Reality experience for 
pediatric cancer patients who perform the puncture procedure for the application 
of chemotherapy. This was developed in conjunction with the Metropolitan Talent 
program of the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN). Unity and 
Blender were used to Model and Develop the Multiple Stage: Script Creation, 
Modeling, Animation and Dubbing and Sound. In future work, we intend to apply 
a pilot series of animation to the children of Hospital Varela Santiago. The 
purpose is to check if using VR has any benefit during invasive procedures. 
Enhancements to the program will also be looked for. 
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Keywords: Cancer. Virtual Reality. Chemotherapy 
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TÍTULO: Amar e viver na rua: riscos e desafios. 

Resumo 

O constante aumento no número de pessoas em situação de rua tem requerido 
mais pesquisas e atenção para esta população. Partindo das características 
sociodemográficas, da exposição aos riscos e as preferências por parceiros(as) 
românticos(as), nós investigamos os aspectos mais significativos sobre a 
vivência na rua e descrevemos os perfis dos homens em situação de rua de 
Natal/RN. A pesquisa foi realizada no Centro de Referência Especializado para 
Pessoas em Situação de Rua de Natal/RN. Os dados foram coletados com o uso 
de questionários sobre informações sociodemográficas; comportamentos de 
risco no que se refere ao uso de álcool, cigarro, drogas ilícitas, saúde sexual e 
reprodutiva e cuidados com a própria segurança; e a trajetória dos participantes 
relacionada à situação de rua. Para a análise dos dados, usamos estatística 
descritiva. A nossa amostra de 136 participantes foi caracterizada por baixa 
escolaridade, mais de quatros anos em situação de rua, com a presença de 
contato familiar, uso de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas, e a ausência do 
uso de preservativo em relações sexuais mesmo com acesso às informações 
acerca dos riscos. 
 
Palavras-chave: situação de rua; comportamento sexual; comportamento de 

risco 

TITLE: Love and live on the streets: risks and challenges 

Abstract 

The constant increase in the number of homeless people has required more 
research and attention for this population. Based on sociodemographic 
characteristics, risks exposure, and preferences for romantic partners, we 
investigated the most significant aspects about the street experience and we 
described the profiles of homeless men in Natal/RN. The data were collect at the 
Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua de 
Natal/RN. We collect the data using questionnaires about sociodemographic 
information; risks behavior regarding alcohol, cigarettes, illicit drugs, sexual and 
reproductive health and self-care; and the trajectory of the participants related to 
street situation. For data analysis, we used descriptive statistic. Our sample of 
136 participants was characterized by low education, more than four years in 
street situation, the presence of family contact, use of licit and ilicit psychoactive 
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substances and the lack of condom use in sexual relation even with access to 
information about the risks. 
 
Keywords: street situation; sexual behavior; risk behavior 
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TÍTULO: Análise Preliminar das Condições Geoambientais do Atol das Rocas: 

Foraminíferos como Bioindicadores Geoambientais 

Resumo 

As praias vêm sendo alvo de intensa ocupação humana e, por conseguinte, 
objeto crescente de análise em pesquisas científicas. No tocante a geografia, 
vislumbram-se estudos voltados a análises a partir de bioindicadores ambientais 
sobre a qualidade e estado de conservação dos ambientes praiais. Diante disto, 
este artigo tem como objetivo apresentar resultados preliminares de um projeto 
voltado a análise geoambiental da Reserva Biológica Atol das Rocas, Rio Grande 
do Norte (RN), enfatizando a existência de foraminíferos como bioindicadores 
ambientais, durante campanha realizada em 2018. Para tanto, recorreu-se a 
pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo, coleta de amostras sedimentológicas 
e análise laboratorial. Os resultados preliminares demonstram a existência de 
foraminíferos em abundância, evidenciando que o ambiente está em elevado 
grau de conservação, atrelado com suas condições geoambientais. 
 
Palavras-chave: Reserva Biológica Atol das Rocas; Foraminíferos; Bioindicador. 

TITLE: Preliminary Analysis of Geas Environment al Conditions Of Atol das 

Rocas: Foraminifer as environment al Bioindicators 

Abstract 

Beaches have been the subject of intense human occupation and, therefore, the 
growing object of analysis in scientific research. Concerning geography, studies 
focused on analyzes from environmental bioindicators on the quality and state of 
conservation of beach environments. Given this, this article aims to present 
preliminary results of a project focused on geoenvironmental analysis of the 
Biological Reserve Atol das Rocas, Rio Grande do Norte (RN), emphasizing the 
existence of foraminifera as environmental bioindicators during a campaign held 
in 2018. For this, we used bibliographic research, field research, sedimentological 
samples collection and laboratory analysis. Preliminary results show the 
existence of foraminifera in abundance, showing that the environment is in a high 
degree of conservation, linked to its geoenvironmental conditions. 
 
Keywords: Rocas Atol Biological Reserve; Foraminifers; Bioindicator. 
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TÍTULO: Revisão de literatura para o PIL15249-2018 

Resumo 

Este trabalho teve como objetivo o levantamento de periódicos das redes SciELO 
e PePSIC, com a finalidade de recolher acerca de suas políticas editoriais. 
Evidenciamos a existência de parâmetros importantes que colaboram para o 
processo de escolha para os autores para submissão de seus trabalhos. Os 
dados apresentam características dessa políticas editoriais com a relação a 
literatura sobre o tema. Onde podemos refletir sobre os seguintes parâmetros: 
Normalização, Periodicidade, Qualis e Gêneros textuais. Esses dados foram 
organizados em uma planilha que servirá de consulta sobre as políticas editoriais 
de cada periódico pesquisado. 
 
Palavras-chave: políticas editoriais; periódico; 

TITLE: Literature Review for in PIL15249-2018 

Abstract 

This study aimed to survey journals from SciELO and PePSIC networks, with the 
purpose of gathering about their editorial policies. We evidenced the existence of 
important parameters that contribute to the process of choice for the authors to 
submit their work. The data presents characteristics of this editorial policies with 
the literature on the subject. Where we can reflect on the following parameters: 
normalization, periodicity, Qualis and textual Genêros. This data was organized 
in a spreadsheet that will serve as a consultation on the editorial policies of each 
researched journal. 
 
Keywords: editorial policies; journal; 
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TÍTULO: A ATENÇÃO PRIMÁRIA E O DIREITO À SAÚDE EM NATAL-RN: um 

recorte das análises das Unidades do Distrito Norte II em Natal. 

Resumo 

Este artigo objetiva apresentar os resultados obtidos da pesquisa intitulada “A 
Atenção Primária e o direito à saúde em Natal-RN”, coerente com o plano de 
trabalho que delimita esse estudo direcionado ao distrito sanitário Norte II. A 
pesquisa é coordenada pela professora Drª. Edla Hoffmann, apresenta o objetivo 
geral de avaliar a estruturação da Atenção Primária à Saúde no município de 
Natal/RN a fim de contribuir para a melhoria da qualidade das ações e serviços 
de saúde oferecidos na perspectiva da integralidade. Trata-se de um estudo de 
enfoque misto, referenciado no método dialético crítico, utilizando dados 
primários, por meio de entrevistas semiestruturadas e dados secundários com a 
utilização de documentos institucionais, portarias e consultas ao site do Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Os resultados apontam para 
evidências da efetivação da contrarreforma na saúde, trazendo limitações nos 
serviços de Atenção Primária em Saúde em Natal-RN e avanços na precarização 
das políticas de saúde. O que fragiliza a atuação de alguns profissionais pela 
falta de condições objetivas de trabalho que acabam comprometendo a 
resolutividade desse nível de atenção. Constata-se o sucateamento realizado 
pelo Estado, tanto pela redução de investimentos públicos e congelamentos dos 
orçamentos, quanto pelo incentivo à privatização da saúde, com os projetos que 
estão em disputa nesse cenário atual. 
 
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Distrito Norte II. Contrarreforma da 

saúde. 

TITLE: PRIMARY CARE AND THE RIGHT TO HEALTH IN NATAL-RN: a clipping 

of the analyzes of the Northern District II Units in Natal. 

Abstract 

 

This article aims to present the results obtained from the research entitled 
“Primary Care and the Right to Health in Natal-RN”, consistent with the work plan 
that delimits this study directed to the North II health district. The research is 
coordinated by Professor Drª. Edla Hoffmann presents the general objective of 
evaluating the structuring of Primary Health Care in the city of Natal / RN in order 
to contribute to the improvement of the quality of health actions and services 
offered from the perspective of comprehensiveness. This is a mixed focus study, 
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referenced in the critical dialectical method, using primary data, through semi-
structured interviews and secondary data using institutional documents, 
ordinances and consultations to the website of the National Register of Health 
Facilities. The results point to evidence of the effectiveness of counter-reform in 
health, bringing limitations in Primary Health Care services in Natal-RN and 
advances in the precariousness of health policies. This weakens the performance 
of some professionals due to the lack of objective working conditions that end up 
compromising the resolution of this level of attention. The state has been 
scrapping, both by reducing public investments and freezing budgets, and by 
encouraging the privatization of health, with the projects that are in dispute in this 
current scenario. 

 
 
Keywords: Primary Health Care. Northern District II. Counter health reform. 
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TÍTULO: Direito ao esquecimento e a proteção da privacidade na era digital 

Resumo 

 

A evolução tecnológica tem gerado diversos impactos na sociedade, com ampla 
e irrestrita divulgação de informações entre os diversos indivíduos mundo afora, 
e em tempo real. Com ela, institutos jurídicos como o “Direito ao esquecimento” 
no mundo digital despontam como fatores a serem estudados na seara jurídica, 
além das suas fundamentações legais. As inovações advindas dos diversos 
meios de comunicação têm sido objeto de discussões no mundo do Direito, pelas 
implicações nas relações jurídicas por elas proporcionadas. Surge, então, a 
esfera do Direito Digital, nesse contexto de incertezas, inovações e imediatismo, 
pelo que torna necessário o estudo dos institutos jurídicos de proteção aos 
direitos fundamentais da Constituição Federal de 1988 na proteção dos dados e 
informações pessoais no ambiente digital. Surgem discussões e casos concretos 
envolvendo o instituto do “Direito ao esquecimento”, o qual constitui o direito à 
desindexação de informações pessoais – inclusive, incorretas e desatualizadas 
ou verídicas- no ambiente digital, bem como o direito à desvinculação de 
qualidades negativas ou indesejadas associadas ao nome e imagem das 
pessoas, e com ele, a possibilidade de proteção ao direito à intimidade e à vida 
privada dos indivíduos no mundo digital. Ainda nesse contexto, há a 
aplicabilidade de diversas legislações esparsas, dentre os quais o Marco civil da 
internet, bem como, mais recentemente criada, a Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais. 

 
 
Palavras-chave: Direito Digital. Esquecimento. Proteção de Dados. 

Desindexação. 

TITLE: Right to Forget and Protect Privacy in the Digital Age 

Abstract 

 

Technological evolution has generated several impacts on society, with wide and 
unrestricted dissemination of information among diverse individuals around the 
world, and in real time. With it, legal institutes such as the “Right to Forget” in the 
digital world emerge as factors to be studied in the legal field, in addition to their 
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legal foundations. The innovations arising from the various media have been the 
subject of discussions in the world of law, for the implications on the legal 
relations they provide. Then, the sphere of Digital Law emerges, in this context 
of uncertainties, innovations and immediacy, which makes it necessary to study 
the legal institutes for the protection of fundamental rights of the Federal 
Constitution of 1988 in the protection of personal data and information in the 
digital environment. There are concrete discussions and cases involving the 
“Right to Forget” institute, which constitutes the right to deindexation of personal 
information - including incorrect and outdated or truthful information - in the digital 
environment, as well as the right to detach from associated negative or unwanted 
qualities. to the name and image of people, and with it, the possibility of protecting 
the right to privacy and privacy of individuals in the digital world. Still in this 
context, there is the applicability of several sparse laws, including the Internet 
Civil Framework, as well as, more recently created, the General Law on Personal 
Data Protection. 

 
 
Keywords: Digital law. Forgetfulness. Data protection. Deindexation. 
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TÍTULO: Dostoiévski: entre niilismo e espiritualismo 

Resumo 

 

Este trabalho objetiva investigar, através de uma abordagem filosófica, o embate 
entre o niilismo e o espiritualismo no herói de Dostoiévski, no romance Crime e 
castigo (1866). Os teóricos Constantin Noica e Mikhail Bakhtin, principalmente, 
orientam esta pesquisa. Assim, alinhamos ao método teórico-analítico de 
Bakhtin o sistema ontológico de Noica, buscando iluminar o texto de Dostoiévski 
com um novo olhar crítico. Noica, autor de As seis doenças do espírito 
contemporâneo, nos proporciona uma meditação filosófica a respeito da obra do 
escritor russo, defendendo a impossibilidade da realização do ‘individual’ no 
herói dostoievskiano. Ao passo que o crítico Bakhtin, em Problemas da poética 
de Dostoiévski, explora o dialogismo na obra do romancista, evidenciando uma 
multiplicidade de consciências e mundos que povoam o universo literário do 
autor. Porém, descobrimos que, em função da preponderância da ideia sobre o 
herói, ambos localizam o conflito no âmbito da individualidade da personagem, 
como atesta o exemplo de Raskólnikov. Por fim, ao desenharmos uma trajetória 
narrativa do romance, e ainda sob o horizonte do dualismo filosófico, encaramos, 
embora brevemente, o problema metafísico da liberdade. 

 
 
Palavras-chave: Niilismo; espiritualismo; doenças do espírito. 

TITLE: Dostoyevsky: between nihilism and spiritualism 

Abstract 

 

The objective of this study is to investigate, from a philosophical perspective, the 
clash between nihilism and spiritualism in Dostoyevsky's hero, in the novel Crime 
and Punishment (1866). The theories that inform this study are primarily those of 
Constantin Noica and Mikhail Bakhtin. Thus, we align Bakhtin's theoretical-
analytical method to Noica's ontological system, in an effort to illuminate 
Dostoyevsky's text with a new critical gaze. Noica, the author of The Six Maladies 
of the Contemporary Spirit, provides us with a philosophical meditation regarding 
the Russian writer's work, defending the impossibility of "self-realization" in 
Dostoyevsky's hero. While literary critic, Bakhtin, in Problems of Dostoyevsky's 
Poetics, explores the dialogism in the novelist’s work, showing a multiplicity of 
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consciousness and worlds that populate the author's literary universe. However, 
we discover that, given the prominence of the idea about the hero, both locate 
the conflict in the realm of the individualized character, as the example of 
Raskolnikov attests. Finally, on outlining a narrative trajectory of the novel, still 
within the horizon of the philosophical dualism, we confront, although briefly, the 
metaphysical problem of freedom. 

 
 
Keywords: Nihilism; spiritualism; maladies of the spirit. 
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TÍTULO: Plano de Trabalho 2 para pesquisa em modelos macroeconômicos 

multiblocos e a economia regional brasileira 

Resumo 

O presente trabalho procura fornecer uma visão alternativa da crise brasileira, 
ao analisar a crise mais recente sob uma perspectiva das teorias de Keynes, 
Minsky e Godley, em particular demonstrando a relevância do trabalho de Hyman 
P. Minsky para entender a crise econômica brasileira, incluindo os limites das 
finanças externas e a inadequação das políticas de ajuste estrutural para 
estabilizar a economia. No período que antecedeu a crise do subprime iniciada 
em 2007, a economia brasileira passava um cenário econômico extremamente 
favorável, marcado pelo crescimento da economia e melhorias 
socioeconômicas. A crise financeira global desencadeou respostas políticas e 
regulatórias para lidar com o colapso dos sistemas financeiros de vários países 
desenvolvidos e o impacto no desempenho da economia real. A resiliência com 
a qual a economia e o sistema financeiro brasileiro enfrentaram a crise financeira 
global chamou a atenção, no entanto, os formuladores de políticas e muitos 
economistas concentraram-se nas condições que havia antes, negligenciando 
os efeitos desestabilizadores da estabilidade nas estruturas financeiras e da 
crescente fragilidade financeira da economia brasileira. Procura-se ainda 
analisar quais os fatores que permitiram que a economia brasileira obtivesse 
resultados econômicos e sociais bastante, positivos bem como os fatores que 
causaram a sua reversão a partir de 2011. 
 
Palavras-chave: Crise econômica brasileira; Fragilidade financeira; Efeitos pós-

crise 

TITLE: Research on Macroeconomic Models and the Brazilian Regional 

Economy 

Abstract 

The present work seeks to provide an alternative view of the Brazilian crisis, 
analyzing the most recent crisis from a perspective of the theories of Keynes, 
Minsky and Godley, in particular demonstrating the relevance of the work of 
Hyman P. Minsky to understand the Brazilian economic crisis, including the limits 
of external finances and the inadequacy of structural adjustment policies to 
stabilize the economy. In the period leading up to the subprime crisis that began 
in 2007, the Brazilian economy underwent an extremely favorable economic 
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scenario, marked by economic growth and socioeconomic improvements. The 
global financial crisis has triggered political and regulatory responses to deal with 
the collapse of the financial systems of several developed countries and the 
impact on the performance of the real economy. The resilience with which the 
Brazilian financial system and economy confronted the global financial crisis drew 
attention, however, policymakers and many economists focused on the 
conditions that had existed, neglecting the destabilizing effects of stability on 
financial structures and of the growing financial fragility of the Brazilian economy. 
It also seeks to analyze the factors that allowed the Brazilian economy to obtain 
very positive economic and social results as well as the factors that caused its 
reversal as of 2011. 
 
Keywords: Brazilian economic crisis; Financial fragility; Post-crisis effects. 
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TÍTULO: Arte, Espaço e Cultura Moderna 

Resumo 

Este trabalho tem como propósito investigar as diversas maneiras de perceber, 
criar e representar o espaço através das imagens, bem como o entrelaçamento 
do espaço urbano e as suas representações nas artes visuais (cinema, 
fotografia, pintura etc.). O relatório a seguir corresponde ao período de leituras 
das seguintes obras preliminares e que serviram de introdução à vasta 
bibliografia do projeto de pesquisa: A identidade cultura na pós-modernidade 
(1992), do sociólogo Stuart Hall; Bem vindo ao deserto do real (2013) de Zizek ; 
O Discurso Cinematográfico (1947), de Ismail Xavier e A voz no cinema: a 
articulação de corpo e espaço (1983), de Mary Ann Doane. Tais obras serviram 
de suporte teórico-metodológico para auxiliar tanto as análises fílmicas, quanto 
para pensar a imagem no contexto contemporâneo e seu modo de construção 
em outras linguagens. Examinar a representação dos espaços urbanos, 
arquiteturas, cidades, cultura moderna e seus valores simbólicos nos seguintes 
filmes Matrix (1999) de Lana Wachowski e Her (2013) de Spike Jonze, exigiu a 
atenta observação dos significados presentes na relação espaço-tempo-
narrativa. Foi necessário, devido à condição do bolsista (baixa visão), recorrer à 
descrição audiovisual e corporal dos diferentes objetos de análise e de pesquisa. 
 
Palavras-chave: Espaço, Imagem, Artes Visuais, Representação. 

TITLE: Arts, Space and Modern Culture 

Abstract 

This work investigates the different ways of perception, creation and 
representation of space through images as well as the ways in which real urban 
space relates to visual arts (cinema, fotography, painting, etc.). This work uses 
as its theorhical framework the following: A identidade cultura na pós-
modernidade (1992), by Stuart Hall; Bem vindo ao deserto do real (2013) by 
Zizek ; O Discurso Cinematográfico (1947), by Ismail Xavier and A voz no 
cinema: a articulação de corpo e espaço (1983) by Mary Ann Doane. These texts 
gave support to the film analysis produced and helped the thinking about the 
image within the contemporary context and its way of constructing itself by other 
languages. To examine the urban spaces, architectures, cities and modern 
culture and their symbolic values in films such as Matrix (1999) directed by the 
Wachowski brothers and Her (2013) by Spike Jonze, demanded a close 
observation of the signifyings that were presents in space-time-narrative. It was 
necessary for this work to resort on audiovisual and corporal description for a 
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different way of analysis and research, due to the low vision condition of the 
scholarship holder. 
 
Keywords: Space, Image, Visual Arts, Representation. 
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TÍTULO: O gestor e o coordenador pedagógico na educação inclusiva de alunos 

com deficiência. 

Resumo 

O presente relatório, analisa aspectos de uma investigação, de caráter 
qualitativo, que tem por objetivo investigar a atuação do gestor e coordenador 
pedagógico na educação inclusiva de alunos com deficiência nas escolas 
públicas da rede municipal de Natal/RN. Foram selecionadas três instituições 
públicas e uma privada com o critério de que atendesse alunos com deficiência. 
As estratégias investigativas utilizadas foram: observação, análise documental 
do Projeto Político Pedagógico (PPP), aplicação de questionário e entrevista 
semi-estruturada. Dentre as quatro escolas em que foram empreendidas a 
pesquisa, duas delas foram Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) e 
duas do Ensino Fundamental I. 

 
Palavras-chave: Educação Inclusiva. Gestão. Coordenador. 

TITLE: The manager and the pedagogical coordinator in the inclusive education 

of students with disabilities. 

Abstract 

 

This report reports aspects of a qualitative research, which aims to investigate 
the role of the pedagogical coordinator in the inclusive education of students with 
disabilities in public schools in the municipal network of Natal / RN. Three public 
and one private institutions were selected with the criterion of attending students 
with disabilities. The investigative strategies used were: observation, document 
analysis of the Pedagogical Political Project (PPP), questionnaire application and 
semi-structured interview. Among the four schools in which the research was 
undertaken, two of them were Municipal Centers of Early Childhood Education 
(CMEI) and two of Elementary School I. 

 
 
Keywords: Inclusive education. Management. Coordinator. 
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TÍTULO: Mercado de trabalho no segmento do comércio na Região 

Metropolitana de Natal no início do terceiro milênio 

Resumo 

Na presente pesquisa, tem-se como proposito analisar as estruturas do setor 
terciário e do mercado de trabalho da Região Metropolitana de Natal, 
relacionando-as com os movimentos políticos e acontecimentos econômicos que 
marcaram as décadas de 1990 e 2000. Foram observadas as particularidades 
da Região Metropolitana de Natal para melhor compreender como essas 
dinâmicas políticas e econômicas afetaram a região e como a mesma respondeu 
a esses acontecimentos. Para isso, fez-se uso de parte da literatura relevante 
sobre a temática, dos dados da RAIS, dos Censos demográficos e das contas 
regionais. A concentração econômica e geográfica da região é analisada a partir 
das distribuições de vínculos ativos, das faixas salariais, do valor adicionado 
bruto (VAB) e do tamanho dos estabelecimentos observando como esses 
indicadores responderam às mudanças ocorridas. Observa-se internamente à 
Região Metropolitana, o ganho de importância relativa de municípios como 
Parnamirim e São Gonçalo do Amarante frente a Natal em alguns setores da 
economia. Nota-se também que, mesmo o RN estando fora das principais redes 
de produção que foram responsáveis pelo crescimento do PIB do Brasil na 
década de 2000, este apresentou algumas continuidades se comparado à 
década anterior e características distintas devido às suas especificidades. 
 
Palavras-chave: Região Metropolitana de Natal; Comércio; Rendimentos; 

Ocupações. 

TITLE: The labor market and the tertiary sector of the metropolitan region of Natal 

in the third millennium limar 

Abstract 

The purpose of this research is to analyze the structures of the tertiary sector and 
the labor market in the metropolitan region of Natal, relating them to the political 
movements and economic events that marked the 1990s and 2000s. 
Metropolitan Region of Natal to better understand how these political and 
economic dynamics affected the region and how it responded to these events. 
For this, we used part of the relevant literature on the subject, RAIS data, 
demographic census and regional accounts. The economic and geographical 
concentration of the region is analyzed based on the distribution of active ties, 
salary ranges, gross value added (GVA) and size of the establishments, 
observing how these indicators responded to the changes that occurred. It is 
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observed internally to the Metropolitan Region, the relative importance gain of 
municipalities like Parnamirim and São Gonçalo do Amarante compared to Natal 
in some sectors of the economy. It is also noted that, even though the NB is 
outside the main production networks that were responsible for Brazil's GDP 
growth in the 2000s, it presented some continuities compared to the previous 
decade and distinct characteristics due to its specificities. 
 
Keywords: Metropolitan Region of Natal; Trade; Income; Occupations 
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TÍTULO: O assédio moral e sexual como um aspecto da precarização do trabalho 

feminino 

Resumo 

O presente relatório final de pesquisa visa explicitar alguns aspectos do trabalho 
desenvolvido pelo bolsista de Iniciação Científica no decorrer do 
desenvolvimento da pesquisa intitulada: “Mudanças e permanências do trabalho 
doméstico no Brasil: análise das violências sexistas presentes no cotidiano das 
trabalhadoras”, sob a coordenação da professora Dra. Maria Ilidiana Diniz, a 
partir do plano de trabalho o assédio moral e sexual como um aspecto de 
precarização do trabalho feminino. A pesquisa tem o objetivo analisar as 
expressões de violências sexistas presentes no cotidiano do trabalho doméstico 
remunerado e as formas de enfrentamento das trabalhadoras no decorrer das 
suas atividades laborativas. Para isso, recorremos a procedimentos 
metodológicos a investigação quanti-qualitativa, mediante pesquisa bibliográfica 
e de campo. Os resultados esperados visam dar visibilidade às violências que 
acompanham milhares de mulheres cotidianamente nos mais distintos espaços 
de trabalho doméstico, a exemplo dos assédios moral e sexual, constituindo-se 
em um instrumento teórico-metodológico que possa vir subsidiar a 
implementação e/ou melhoria da qualidade dos serviços públicos de prevenção 
e combate a essa forma de violência, bem como construir um mapeamento 
analítico das violências contra a mulher que mais incidem na esfera do trabalho 
doméstico remunerado. 
 
Palavras-chave: Divisão sexual e racial do trabalho; Patriarcado; Violência 

sexista. 

TITLE: MORAL AND SEXUAL HARASSMENT AS AN ASPECT OF 

PRECARIZING FEMALE WORK 

Abstract 

This final research report aims to explain some aspects of the work undertaken 
by the Scientific Initiation Scholarship during the development of the research 
entitled: “Changes and permanence of domestic work in Brazil: analysis of sexist 
violence present in the daily lives of female workers”, under the coordination of 
Maria Ilidiana Diniz, based on the work plan, moral and sexual harassment as a 
precarious aspect of female work. The research aims to analyze the expressions 
of sexist violence present in the daily work of paid domestic work and the ways 
of confront that workers do during their work activities. For this, we resorted to 
methodological procedures to quantitative and qualitative research through 
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bibliographic, documentary and field research. The expected results aim to give 
visibility to the silent violence that accompanies thousands of women on a daily 
basis in the most diverse domestic work spaces, such as moral and sexual 
harassment, constituting a theoretical and methodological instrument that can 
subsidize the implementation and/or improvement. of the quality of public 
services to prevent and combat this form of violence, as well as to build an 
analytical mapping of the violence against women that most affects the sphere of 
paid domestic work. 
 
Keywords: The ethnic and sexual division of labor; Patriarchy; Sexist violence. 
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TÍTULO: FORMAÇÃO DOS CONCEITOS ESCOLARES NA EDUCAÇÃO 

CIENTÍFICA 

Resumo 

O presente trabalho objetiva investigar o diagnóstico da orientação que os 
estudantes do curso de pedagogia possuem acerca dos conceitos científicos no 
campo do enfoque histórico cultural e da filosofia do materialismo histórico 
dialético. A pesquisa tem por método o experimento didático formativo 
vigotskiano que atende aos princípios da atividade desenvolvimental e da 
formação dos conceitos na educação científica. No que tange a coleta de dados, 
pode- se afirmar que a pesquisa se baseou na Base Orientadora que os 
estudantes do curso de pedagogia possuem acerca do conceito trabalhado. A 
fundamentação teórica apoia-se em autores como: Galperin (1979); Talízina 
(1998) Nuñez e Ramalho (2011), dentre outros que referenciam a formação dos 
conceitos na educação científica. Como resultados apresentados tem-se a 
publicação em eventos e a produção de artigos científicos, que enquanto 
resultados obtidos nas pesquisas demonstram fragilidades conceituais em 
relação aos conceitos apresentados e ao modelo conceitual formulado. 

 
Palavras-chave: Conceitos Científicos. Atividade Desenvolvimental. Base 

Orientadora. 

TITLE: TRAINING SCHOOL CONCEPTS IN SCIENTIFIC EDUCATION. 

Abstract 

 

The present work aims to investigate the diagnosis of the orientation that the 
students of the pedagogy course have about the scientific concepts in the field of 
the historical cultural approach and the philosophy of dialectical historical 
materialism. The research has as method the Vigotskian formative didactic 
experiment that meets the principles of the developmental activity and the 
formation of the concepts in the scientific education. Regarding data collection, it 
can be stated that the research was based on the Guiding Base that students of 
the pedagogy course have about the concept worked. The theoretical foundation 
is based on authors such as: Galperin (1979); Talízina (1998) Nuñez and 
Ramalho (2011), among others that refer to the formation of concepts in science 
education. As results presented there is the publication in events and the 
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production of scientific articles, which while results obtained in research 
demonstrate conceptual weaknesses in relation to the concepts presented and 
the formulated conceptual model. 

 
 
Keywords: Scientific Concepts. Developmental Activity. Guiding Base. 
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TÍTULO: "Marchando com muito garbo e correcção": a disciplinarização de 

corpos na Companhia de Aprendizes Marinheiro do Rio Grande do Norte 

Resumo 

Este projeto de pesquisa tem como objetivo analisar as práticas escolares e as 
particularidades da Escola de Aprendizes Marinheiro do Rio Grande do Norte, 
no período que corresponde à segunda metade do século XIX ao início do século 
XX, na cidade de Natal. Fundada sob o nome de Companhia Aprendizes de 
Marinheiro, foi inaugurada em agosto de 1872. Tinha como propósito recrutar 
crianças desvalidas a fim disciplinar seus corpos, formando-os marinheiros, 
prontos para constituir o corpo da Marinha do Brasil. A partir de 1886, esta 
instituição passou a ser chamada de Escola de Aprendizes Marinheiro, 
funcionando na cidade do Natal até 1942. Fez-se uso fundamental do conceito 
de disciplina postulado por Michel Foucault (2014), bem como, o conceito de 
arquivo a partir de Arlete Farge (2016), responsável por atribuir, às fontes, 
sabores. Metodologicamente, analisamos os documentos correspondentes ao 
período de seu funcionamento, os quais estão disponíveis no Arquivo da Marinha 
do Brasil, localizada na Ilha das Cobras, Rio de Janeiro. Esses documentos 
foram transcritos como uma das etapas da pesquisa sobre a Companhia/Escola 
de Aprendizes Marinheiro do Rio Grande do Norte. Para tanto, nos debruçamos 
sobre esses documentos a fim de analisar o funcionamento e as práticas 
escolares desta instituição. Conclui-se, pois, que essa instituição militar, para 
formar marinheiros, adotava medidas de adestramento de corpos – conceito 
foucaultiano – como prática integrada às práticas educativas. 
 
Palavras-chave: Escola de Aprendizes marinheiro; Práticas Educativas; 

Disciplina. 

TITLE: FOR THE "TRAIN OF GOOD SAILORS AND USEFUL EDUCATION TO 

CHILDREN EXPOSED TO ADDICTIONS AND MISERY": THE SAILOR 

APPRENTICES' COMPANY OF RIO GRANDE DO NORTE. 

Abstract 

This research project aims to analyze the school practices and specificities of the 
Sailor Apprentices' School of Rio Grande do Norte, in the period which 
comprehends the second half of the 19th century, and the beginning of the 20th 
century, in the city of Natal. It was founded under the name of Sailor Apprentices' 
Company of Rio Grande do Norte, inaugurated in August 1872. Its purpose was 
to recruit undervalued children and discipline their bodies, forming them sailors, 
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ready to constitute the Brazil’s navy force. In 1886, this institution was renamed 
as Sailor Apprentices' School, operating in the city of Natal until 1942. 
Fundamental use was made of the discipline concept by Michel Foucault (2014), 
and the concept of archive from Arlete Farge as well, responsible for assigning 
flavors to sources. Methodologically, the documents that were analyzed 
comprehends the period of its functioning, which are available at the Brazilian 
Navy Archive, located in Ilha das Cobras, Rio de Janeiro. The transcription of 
those documents was also a part of the research about the Company/School of 
Sailors Apprentices of Rio Grande do Norte. To this end, we deeply looked at the 
documents to analyze the functioning and school practices of the institution. We 
conclude, therefore, that the Company to train sailors adopted domestication of 
the body – a Foucault's concept – as an integrated practice to the school 
practices. 
 
Keywords: Escola de Aprendizes Marinheiros, Educational practices; Subject. 
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TÍTULO: Compreendendo a empatia em crianças 

Resumo 

 

Para os seres humanos, a primeira relação emocional estabelecida ocorre entre 
o bebê e o seu cuidador principal, reforçando e aprimorando essa relação, assim 
como com os outros integrantes do núcleo familiar, ao longo do desenvolvimento. 
A partir dessa relação se desenvolve a empatia. O objetivo principal deste 
trabalho foi compreender o desenvolvimento da empatia na infância. A coleta de 
dados foi realizada no município de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. A amostra 
teve 153 crianças distribuídas em três grupos etários (grupo 1: 5 e 6 anos, grupo 
2: 7 e 8 anos e grupo 3: 9 e 10 anos), entre indivíduos do sexo masculino e 
feminino, estudantes de uma escola municipal e uma escola particular. Os 
resultados nos mostraram que não há uma influência do sexo da criança na 
empatia em nenhum dos três grupos, porém, que a idade é um fator importante 
na habilidade empática das crianças. 

 
 
Palavras-chave: Emoções; Desenvolvimento, Habilidades empáticas 

TITLE: Understanding Empathy in Children 

Abstract 

 

For humans, the first established emotional relationship occurs between the baby 
and his primary caregiver, reinforcing and enhancing this relationship, as well as 
with other family members, throughout development. From this relationship 
empathy develops. The main objective of this study was to understand the 
development of empathy in childhood and the parents' perception of their 
children's empathy. Data collection was carried out in the city of Natal, Rio 
Grande do Norte, Brazil. The sample had a total of which 153 children were 
divided into three age groups (1: 5 and 6 years, group 2: 7 and 8 years and group 
3: 9 and 10 years), among males and females, students of a municipal school 
and a private school and their parents. The results showed that there is no 
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influence of the sex of the child on empathy in any of the three groups, however, 
that age is an important factor in children's empathic ability. 

 
 
Keywords: Emotions; Development; Empathic skill 
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TÍTULO: A perspectiva textual-interativa e a linguística do texto coseriana: uma 

tentativa de diálogo 

Resumo 

Esta pesquisa, inserida no campo da Linguística, é de cunho histórico e 
epistemológico. Nela, objetivou-se estudar a Perspectiva Textual-Interativa (PTI) 
(Jubran, 2015), uma proposta teórica para a análise textual desenvolvida pelo 
grupo do texto do Projeto Gramática do Português Falado (PGPF), no Brasil 
(Kato, 1996; Castilho, 1997). O princípio geral que norteia o projeto é a discussão 
de questões sobre as bases teóricas, os problemas/fenômenos textuais 
abordados e o estado da arte dessa perspectiva constituem uma problemática 
cuja discussão ainda se encontra aberta. Os resultados parciais sobre o estado 
da arte e os temas recorrentes de estudos fundamentados na PTI apontaram 
algumas convergências teóricas com a proposta por Eugenio Coseriu de 
desenvolvimento da linguística do texto. Trata-se de uma investigação sobre o 
texto concebido como tal, em uma época de transição entre o período de 
formação e consolidação de uma ciência do texto. Dentre os resultados obtidos, 
destaca-se o fato de que, à luz da teoria Coseriana, a indistinção teórica 
realizada pela PTI entre o que é histórico e o que é individual em seu objeto de 
estudo é impraticável, irrealizável e carente de sentido, mas parece apontar para 
a possibilidade de algo já previsto por Coseriu: a cooperação exitosa entre essas 
duas disciplinas. 
 
Palavras-chave: Linguística do texto. Perspectiva Textual-interativa. Eugenio 

Coseriu. 

TITLE: The textual-interactive perspective and the linguistics of the coserian text: 

an attempt at dialogue 

Abstract 

This research, inserted in the field of Linguistics, is historical and epistemological. 
It aimed to study the Interactive Textual Perspective (PTI) (Jubran, 2006), a 
theoretical proposal for the textual analysis developed by the text group of the 
Spoken Portuguese Grammar Project (PGPF), in Brazil (Kato, 1996; Castilho, 
1997). The general principle that guides the project is the discussion of questions 
about the theoretical bases, the textual problems / phenomena addressed and 
the state of the art from this perspective constitute a problematic whose 
discussion is still open. The partial results about the state of the art and the 
recurrent themes of studies based on ITP pointed to some theoretical 
convergences with Eugenio Coseriu's proposal for the development of text 
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linguistics. It is an investigation of the text conceived as such, in a time of 
transition between the period of formation and consolidation of a text science. 
Among the results obtained, we highlight the fact that, in the light of the Coserian 
theory, the theoretical indistinction realized by PTI between what is historical and 
what is individual in its object of study is impracticable, unrealizable and 
meaningless, but It seems to point to the possibility of something already 
predicted by Coseriu: the successful cooperation between these two disciplines. 
 
Keywords: Linguistics of the text.Textual-interactive perspective.Eugenio Coseri 
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TÍTULO: Responsabilidade civil do jornalista no ordenamento jurídico brasileiro 

Resumo 

Este estudo trata da responsabilidade civil do jornalista. Nesse sentido, serão 
abordadas as questões referentes a responsabilização ou não do jornalista por 
suas publicações, assim como a responsabilização do meio de comunicação no 
qual a mensagem está vinculada. Uma das principais discussões que serão 
abordadas nesse trabalho dizem respeito ao eterno conflito entre liberdade de 
expressão (art. 5°, IV e XIV além do art. 220, ambos da Constituição Federal) e 
imprensa (art. 220, § 1º da Constituição Federal) com os direitos à personalidade 
(art. 5, X da Constituição Federal). Em meio a isto, almeja-se poder delimitar 
objetivamente as circunstâncias que podem levar a responsabilização do 
jornalista por suas manifestações. A metodologia utilizada consiste em pesquisa 
base, com abordagem qualitativa e indutiva, com objetivo descritivo, ademais 
usou-se de pesquisa bibliográfica, cujo propósito é propor avaliação formativa. 
Conclui-se a responsabilidade depende dos pressupostos, da intenção do 
jornalista com a matéria e da ofensa a direitos da personalidade. 
 
Palavras-chave: Responsabilidade civil. Jornalista. Direito à Liberdade e 

Personalidad 

TITLE: IN(RESPONSABILIZAÇÃO) CIVIL DO JORNALISTA E DO MEIO DE 

COMUNICAÇÃO NO QUAL SUAS MENSAGENS SÃO VINCULADAS 

Abstract 

This study deals with the journalist's civil liability. In this sense, the questions 
regarding the responsibility or not of the journalist for their publications will be 
addressed, as well as the responsibility of the media in which the message is 
linked. One of the main discussions that will be addressed in this paper concerns 
the eternal conflict between freedom of expression (art. 5, IV and XIV in addition 
to art. 220, both of the Federal Constitution) and press (art. 220, § 1 of the Federal 
Constitution) with the rights to personality (art. 5, X of the Federal Constitution). 
In the midst of this, the aim is to be able to objectively delimit the circumstances 
that may lead the journalist to be held responsible for his manifestations. The 
methodology used consists of a basic research, with a qualitative and inductive 
approach, with a descriptive objective. In addition, a bibliographic research was 
used, whose purpose is to propose formative evaluation. The conclusion is that 
responsibility depends on the assumptions, the journalist's intention with the 
story, and the offense to personality rights. 
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TÍTULO: Jogos Educativos no Ensino de Arquitetura e Urbanismo 

Resumo 

O presente projeto de pesquisa pretende estudar e avaliar métodos inovadores 
no ensino do curso de Arquitetura e Urbanismo considerando tanto o ponto de 
vista do discente quanto do docente nesse processo. O material lúdico se 
adequa ao objetivo de mudar o ensino tradicional e conciliar a aprendizagem 
com diversão e dinamicidade, tornando-a mais leve e melhorando o 
desenvolvimento acadêmico dos discentes, que, por sua vez, passam a ser mais 
atuantes e a interagirem mais entre si. Isso posto, serão analisadas as técnicas 
lúdicas já utilizadas pela professora e co-autora deste projeto, pretendendo-se 
ver seus resultados e impulsionar tais técnicas a melhorias, tendo a criação de 
um novo jogo como produto, a fim de que se haja, cada vez mais, ferramentas 
capazes de motivar e envolver os alunos no processo de aprendizagem. 
 
Palavras-chave: Lúdico. Jogos Educativos. Arquitetura e Urbanismo. Técnicas 

de ensino. 

TITLE: Educational Games in Architecture and Urbanism Teaching 

Abstract 

This research project aims to study and evaluate innovative methods in the 
teaching of the course of Architecture and Urbanism considering both the opinion 
of the student and the teacher in this process. The playful material is suitable for 
the purpose of change the traditional teaching and reconciling learning with fun 
and dynamism, making it more fun and improving the academic development of 
students, who become more active and interact more with each other. Will be 
analyzed the playful techniques already used by the teacher and author of this 
project, intending to see their results and make betters techniques, with the 
creation of a new game as a product, there will be more tools capable of 
motivating and involving students in the learning process. 
 
Keywords: Ludic. Educational games. Architecture and Urbanism. 
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TÍTULO: Plano de Trabalho 3 para pesquisa em modelos macroeconômicos 

multiblocos e a economia regional brasileira 

Resumo 

A pesquisa tem como objetivo estudar as causas e consequências da recente 
crise brasileira, fazendo um paralelo com a economia americana e partindo de 
uma visão alternativa com base nas teorias de Keynes, Godley e principalmente 
Minsky. Para além da teoria também foi utilizado da análise de dados e 
instrumentos estatísticos que foram responsáveis por tornar a análise mais 
completa ao abranger o período que vai de 1995 a 2017. Assim sendo, os 
indicadores que tiveram seus dados recolhidos foram a taxa de crescimento do 
produto interno, a taxa de desemprego (ou desocupação) e a taxa de inflação. 
Os dados e estatísticas foram coletados e calculados para ambos países. 
 
Palavras-chave: Crise econômica brasileira; Estados Unidos, instabilidade 

financeira. 

TITLE: Multiblock macroeconomic models and the Brazilian regional economy 

Abstract 

The research aims to study the reasons and the effects of recent brazillian crisis, 
making a parallel with the American economy starting of an alternative point of 
view based in the Keynes, Godley and principally Minsky’s theory. Beyond the 
theory was used estatistics instruments and data analysis that were responsible 
for make the review more complete by covering the 1995-2017 period. Thus, the 
indicators that had their data collected was the gross domestic product growth 
rate, unemployment rate and the inflation. The data and statistics were collected 
for both countries. 
 
Keywords: Brazillian economics crisis; United States of America; financial insta 
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TÍTULO: Planejamento e Política habitacional no RN 

Resumo 

A presente pesquisa se insere na discussão do planejamento governamental do 
Rio Grande do Norte face às políticas de habitação popular empreendidas pelo 
governo federal em dois períodos distintos: 1964 a 1986, durante a política do 
Banco Nacional de Habitação; e entre 2009 a 2019, pelo Programa Minha Casa 
Minha Vida. Propõe-se analisar a articulação entre política habitacional e 
planejamento estadual, compreendendo as estratégias e o papel cumprido pela 
provisão da moradia por parte do estado. Para a análise das ferramentas 
adotadas pelo governo estadual, foi realizada pesquisa documental com 
consulta a marcos regulatórios e projetos de desenvolvimento econômico para 
identificar a presença de diretrizes, metas e ações vinculadas à questão 
habitacional. A matriz de análise é estabelecida com a construção de uma linha 
temporal para compreender a inserção da política habitacional no contexto do 
planejamento governamental. Os períodos estudados refletem a influência da 
conjuntura econômica e social no âmbito institucional e político, refletindo na 
forma de atuação do Estado no contexto habitacional. Na análise dos planos do 
período do BNH, identifica-se a aliança da construção de moradia com geração 
de emprego e a delimitação de ações que privilegiam regiões com maior 
dinamismo urbano e econômico. Nos planos mais recentes, ainda há o enfoque 
nos municípios de maior dinamismo econômico, entretanto a habitação está 
relacionada às noções de qualidade de vida e inclusão social. 
 
Palavras-chave: Planejamento governamental. Política Habitacional. BNH. 

PMCMV. 

TITLE: Planning and Housing Policy in RN 

Abstract 

 

This research is part of the discussion of Rio Grande do Norte's governmental 
planning regarding the popular housing policies undertaken by federal 
government in two distinct periods: 1964 to 1986, during the policy of National 
Housing Bank; and between 2009 and 2019, during Minha Casa Minha Vida 
Program. It is proposed to analyze the articulation between housing policy and 
state planning, understanding the strategies and the role played by the provision 
of housing by the state. For the analysis of the tools adopted by the state 
government, a documentary research was conducted consulting regulatory 
frameworks and economic development projects to identify the presence of 
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guidelines, goals and actions linked to housing issue. The analysis is established 
with the construction of a timeline to understand the insertion of housing policy in 
the context of government planning. The periods studied reflect the influence of 
economic and social conjuncture on the institutional and political levels, reflecting 
on the state's performance in housing context. In the analysis of the plans of BNH 
period, we identify the alliance of housing construction with job creation and the 
delimitation of actions that favor regions with greater urban and economic 
dynamism. In recent plans, the focus on municipalities with greater economic 
dynamism remains, however housing is related to notions of quality of life and 
social inclusion. 

 
 
Keywords: Government Planning. Housing Policy. BNH. PMCMV. 
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TÍTULO: AS DIMENSÕES DA VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EM 

MUNICÍPIOS COM EMPREENDIMENTOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS NO 

RN 

Resumo 

As mudanças climáticas, intensificadas por ações antrópicas, alteram as 
dinâmicas sociais e causam vulnerabilidade ao meio ambiente. Um dos meios 
de controle e mitigação dos efeitos destas ações é o desenvolvimento 
sustentável. A utilização das energias renováveis, se configuram também como 
alternativas e se alinham com o conceito de desenvolvimento sustentável, por 
ser uma forma de atividade produtiva mais eficiente no controle da 
vulnerabilidade socioambiental e do seus possíveis riscos e impactos se 
comparados as tradicionais fontes de energia advindas da exploração de 
combustíveis fósseis. É notório, o crescimento das energias renováveis em todo 
o mundo. Nas últimas décadas, o Brasil, vem se destacando na geração de 
energia eólica que se desenvolveu de forma rápida, principalmente na região 
Nordeste. Entre os estados brasileiros, o estado do Rio Grande do Norte é o 
principal produtor desta energia no país, e esta produção energética, apesar de 
renovável, vem causando impactos socioambientais e socioeconômicos 
significativos. Dessa forma, faz-se necessário dimensionar de que forma esses 
impactos incidem sobre as dimensões da vulnerabilidade socioambiental que já 
caracteriza esses municípios e que passam ter empreendimentos de energias 
renováveis em seus territórios, conformando nossas paisagens no RN. 
 
Palavras-chave: Mudanças Climáticas; Desenvolvimento Sustentável; Energias 

Renováveis. 

TITLE: DIMENSIONS OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL VULNERABILITY IN 

MUNICIPALITIES WITH RENEWABLE ENERGY ENTERPRISES IN RN 

Abstract 

 

Climate change, intensified by anthropic actions, alter social dynamics and cause 
vulnerability to the environment. One means of controlling and mitigating the 
effects of these actions is sustainable development. The use of renewable energy 
is also an alternative and is in line with the concept of sustainable development, 
as it is a more efficient form of productive activity in the control of social and 
environmental vulnerability and its possible risks and impacts compared to 
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traditional sources of energy. of fossil fuel exploitation. It is notorious the growth 
of renewable energies around the world. In recent decades, Brazil has been 
highlighting the generation of wind energy that has developed rapidly, especially 
in the Northeast. Among the Brazilian states, the state of Rio Grande do Norte is 
the main producer of this energy in the country, and this energy production, 
although renewable, has been causing significant socio-environmental and 
socioeconomic impacts. Thus, it is necessary to measure how these impacts 
affect the dimensions of social and environmental vulnerability that already 
characterizes these municipalities and that now have renewable energy 
enterprises in their territories, shaping our landscapes in the RN. 

 
 
Keywords: Climate Change; Sustainable development; Renewable energy. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2111 

 

CÓDIGO: HS0561 

AUTOR: BRUNA KAROLINE DA NOBREGA GOMES 

ORIENTADOR: EDLA HOFFMANN 

 

 

TÍTULO: A Organização da Atenção Primária em Natal no Distrito Norte I: um 

recorte da organização da Atenção Básica no Distrito Norte I. 

Resumo 

O presente artigo/relatório tem por intuito explanar os principais resultados da 
pesquisa intitulada “A Atenção Primária e o direito à saúde em Natal-RN”, ao 
analisar as particularidades apresentadas pelo distrito sanitário Norte I, em 
consonância com o estabelecido pelo plano de trabalho. A referida pesquisa foi 
coordenada pela professora Drª. Edla Hoffmann, tendo como objetivo geral 
avaliar a estruturação da Atenção Primária à Saúde no município de Natal/RN, 
a fim de contribuir para a melhoria da qualidade das ações e dos serviços de 
saúde oferecidos na perspectiva da integralidade. A metodologia utilizada para 
a condução da pesquisa orientou-se através do método dialético-crítico, com 
estudo de enfoque misto, de campo e documental, com dados primários 
coletados através de entrevistas semiestruturadas, e os secundários por meio 
de pesquisa documental nos relatórios do PMAQ-AB, documentos do MS e do 
município, além do site institucional do CNES. A amostra da pesquisa abrange 
05 Unidades Saúde da Família (USF) do distrito Norte I, suas equipes e 
respectivos gestores/as. Os resultados apontam para mudanças nas 
composições das equipes de saúde que condizem com as propostas da nova 
PNAB (2017), fator este que por si só impacta no atendimento prestado pelas 
unidades de saúde e acaba por recair nos atendimentos e serviços ofertados à 
população usuária como um dos reflexos do ajuste fiscal e das medidas de 
contrarreforma do Estado intensificadas nos últimos anos. 
 
Palavras-chave: Atenção Primária. Atenção Básica à Saúde. Ações e Serviços 

de Saúde. 

TITLE: The Organization of Primary Care and the Right to Health in Natal/RN: a 

section of the Primary Care organization in Northern District I. 

Abstract 

This article/report aims to explain the main results of the research entitled 
“Primary Care and the Right to Health in Natal-RN”, analyzing the characteristics 
presented by the health district Nort I, in line with the established by the work 
plan. This research was coordinated by Professor Dr. Edla Hoffmann, having as 
its general objective to evaluate the structuring of Primary Health Care in the city 
of Natal / RN, in order to contribute to the improvement of the quality of health 
actions and services offered from the perspective of completeness. The 
methodology used to conduct the research was guided by the dialectical-critical 
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method, with a mixed focus, field and documentary study, with the primary data 
collected through semi-structured interviews, and the secondary through 
documentary research in PMAQ reports. -AB, documents from the MS and from 
the township, in addition to the CNES institutional website. The research sample 
includes 05 Family Health Units (USF) of the North I district, their staff and their 
managers. The results point to changes in the composition of health groups that 
are in line with the proposals of the new PNAB (2017), a factor that in itself 
impacts the care provided by health units and ends up being incumbent on the 
care and services offered to the user population as well. This is a reflection of the 
fiscal adjustment and state counter-reform measures intensified in recent years. 
 
Keywords: Primary Care. Primary Health Care. Health Actions and Services. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2113 

 

CÓDIGO: HS0562 

AUTOR: VANESSA DA ROCHA OLIVEIRA BAIER WENDOS 

ORIENTADOR: JACYENE MELO DE OLIVEIRA 

 

 

TÍTULO: As práticas pedagógicas desenvolvidas no atendimento educacional 

hospitalar de crianças em relação a Linguagem Oral 

Resumo 

 

A classe hospitalar tem como principal objetivo promover, através de um 
currículo flexível, a continuidade das atividades escolares de crianças e 
adolescentes internados, da educação infantil ao ensino médio, de maneira que 
as ações educativas sejam desenvolvidas em harmonia com o contexto 
hospitalar e a realidade física e psicológica que o aluno está vivenciando. Nesse 
sentido, temos como objetivo investigar as práticas pedagógicas desenvolvidas 
no âmbito da linguagem oral e escrita, em uma classe hospitalar na Unidade de 
Pediatria do Hospital Universitário Onofre Lopes - HUOL/EBSERH/UFRN, 
especialmente no atendimento a crianças de 0 a 5 anos (Educação Infantil). 
Buscamos neste trabalho identificar e analisar atividades planejadas e realizadas 
pelas professoras no que diz respeito ao uso dos gêneros orais, que visem 
atender com qualidade às crianças hospitalizadas. Este estudo se enquadra na 
abordagem qualitativa da pesquisa educacional e utilizou como procedimento 
para a recolha dos dados os seguintes instrumentos: observação participante; 
entrevista semiestruturada; questionário e análise documental. Como resultados, 
observou-se que as atividades desenvolvidas no espaço da classe hospitalar 
podem promover o desenvolvimento da linguagem oral e escrita em crianças na 
faixa etária da Educação Infantil, oportunizando também atividades que 
permitem a interação dialógica com outras crianças em idades e níveis cognitivos 
diferentes. 

 
 
Palavras-chave: Educação Infantil. Classe Hospitalar. Linguagem oral e escrita 

TITLE: PEDAGOGICAL PRACTICES DEVELOPED IN CHILDREN'S HOSPITAL 

EDUCATIONAL CARE IN RELATION TO ORAL LANGUAGE 

Abstract 

The hospital class aims to promote, through a flexible curriculum, the continuity 
of school activities of hospitalized children and adolescents, from early childhood 
education to high school, so that educational actions are developed in harmony 
with the hospital context and reality. physical and psychological experience the 
student is experiencing. In this sense, we aim to investigate the pedagogical 
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practices developed in the context of oral and written language, in a hospital class 
in the Pediatric Unit of Onofre Lopes University Hospital - HUOL / EBSERH / 
UFRN, especially in the care of children from 0 to 5 years old ( Child education). 
In this paper we seek to identify and analyze activities planned and performed by 
teachers regarding the use of oral genders, which aim to provide quality care to 
hospitalized children. This study fits into the qualitative approach of educational 
research and used as a procedure for data collection the following instruments: 
participant observation; semi structured interview; questionnaire and document 
analysis. As results, it was observed that the activities developed in the hospital 
class space can promote the development of oral and written language in children 
in the kindergarten age group, also providing opportunities for dialogic interaction 
with other children at different ages and cognitive levels. 
 
Keywords: Early Childhood Education. Hospital class. Oral and written language 
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TÍTULO: O “RISO INOCENTE” COMO FATOR HUMANIZADOR PARA O 

ENSINO DE LITERATURA 

Resumo 

O ensino de literatura concebido a partir de temáticas mostra-se mais aberto à 
investigação e à apropriação dos significados possíveis de serem extraídos das 
obras literárias. Justifica-se a pesquisa e o estudo por temas como forma de 
novas possibilidades para o ensino de literatura que não se prenda às 
especificidades da historiografia de “autores e datas” e também como forma de 
desfazer preconceitos em trabalhar com textos literários com veio 
humorístico.  Para tal, foram escolhidos os contos-curtos-poéticos “Jerri Quan e 
os beijinhos na boca” e “O bigode do professor de geografia”, do escritor Ondjaki 
para serem aplicados em uma turma do 2° ano do Ensino Médio de uma Escola 
Estadual, localizada no bairro Ponta Negra na cidade de Natal, RN. As questões 
que nortearam nosso trabalho foram: A Literatura de Humor também pode ser 
“grande” Literatura? Como abordar a Literatura de Humor em sala de aula do 
ensino básico? Para estudar sobre o ensino de Literatura, realizamos as leituras 
metodológicas e teóricas iniciais de Jouve (2012); Zilberman (2003). Para 
aprender sobre os conceitos de alegria, carnavalização, riso e comicidade 
utilizamos as concepções teóricas de Bergson (2007); Minois (2003); Bakhtin 
(2008),  aliados aos textos literários citados. Aplicados ao ensino de literatura, a 
análise e o estudo do riso como um jogo pedagógico a partir dos contos em 
questão, foram relevantes para a construção da autonomia dos sujeitos 
enquanto leitores. 
 
Palavras-chave: Ensino de Literatura; Literatura de humor; Leitura literária; 

Ondjaki 

TITLE: “RISO INOCENTE” AS A HUMANIZING FACTOR FOR LITERATURE 

EDUCATION 

Abstract 

The teaching of literature conceived based on themes is more open to 
investigation and appropriation of the meanings that can be extracted from literary 
works. The research and the study by themes are also justified as a way of new 
possibilities for the teaching of literature that is not tied to the specificities of the 
historiography of "authors and dates" and also as a way to undo prejudice in 
working with literary texts with humorous base. For that, the short poetic tales 
“Jerri Quan e os beijinhos na boca” and “O bigode do professor de geografia” by 
the writer Ondjaki were chosen to be applied in a 2nd year High School class of 
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a State School located in the Ponta Negra neighborhood in the city of Natal, RN. 
The questions that guided our work were: Can Humor Literature also be "Great" 
Literature? How to approach Humor Literature in the primary school classroom? 
To study about the teaching of literature, we performed the initial methodological 
and theoretical readings of Jouve (2012); Zilberman (2003). To learn about the 
concepts of joy, carnivalization, laugh and comicity we use the theoretical 
conceptions of Bergson (2007); Minois (2003); Bakhtin (2008); jointly to the 
literary texts cited above. Applied to the teaching of literature, the analysis and 
study of laught as a pedagogical game through the tales in question were relevant 
for the construction of the autonomy of the subjects as readers. 
 
Keywords: Literature Teaching; Humor literature; Literary reading; Ondjaki 
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TÍTULO: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA ALUNOS 

COM DEFICIÊNCIA: A VISÃO DOS ALUNOS 

Resumo 

Este artigo discute a Sala de Recursos Multifuncionais (SRM), através da visão 
do aluno que é atendido nela, em Escolas da rede pública da cidade de Natal/RN. 
A pesquisa foi realizada em três SRMs, situadas em duas escolas estaduais e 
em uma municipal. Nossa pesquisa foi desenvolvida tendo como base o método 
a pesquisa qualitativa de Estudo de Caso, a qual envolveu estratégias 
investigativas, como: a entrevista semiestruturada com três professores das 
SRMs e com seis alunos que são atendidos pelas salas; a observação dos 
atendimentos realizados nas Salas de Recursos; a análise dos dados coletados; 
e os estudos e leituras em grupo realizados durante o período da pesquisa. Este 
trabalho busca colaborar com as discussões sobre o Atendimento Educacional 
Especializado (AEE), ministrado a educandos com deficiência e outros 
transtornos do desenvolvimento, nas SRMs. Com essa finalidade, evidenciamos 
a voz dos alunos atendidos nas Salas de Recursos Multifuncionais, tendo em 
vista a importância da sua visão, bem como as vivências, dificuldades, 
possibilidades e estratégias do professores que realizam o trabalho do AEE nas 
SRMs observadas. 
 
Palavras-chave: Inclusão. Atendimento Educacional Especializado. Alunos 

Deficientes. 

TITLE: SPECIALIZED EDUCATIONAL CARE FOR STUDENTS WITH 

DISABILITIES: THE STUDENTS 'VISION 

Abstract 

This article discusses a Multifunctional Resource Room (MRR), through the 
student's vision being found, in Natal City Public School / RN Schools. The 
consultation was held in three MRRs, located in two state schools and one 
municipal. This research was developed based on the qualitative case research, 
the performations and methods for investigative, as the symmetry of the results 
of MRRs and with six students that are sessions are through classrooms; 
Commentary on the assistance provided in the Resource Rooms; an analysis of 
the collected data; and the studies and group readings performed during the 
research period. This paper brings collaborations such as discussions about 
Specialized Educational Care (SEC), frequently ministering and promoting and 
other developmental disorders in MRRs. To this end, we highlight the voice of the 
students assisted in the Multifunctional Resource Rooms, in view of the vision of 
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their vision, as well as the experiences, difficulties, possibilities and strategies of 
the teachers who perform the work in the SEC in the observed MRRs. 
 
Keywords: Inclusion. Specialized Educational Service. Disabled students. 
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TÍTULO: Discussões de natureza da ciência a partir de episódios de História da 

Ciência 

Resumo 

O presente relatório é resultado de uma pesquisa que parte da premissa que 
uma das preocupações centrais da área de História, Filosofia e Sociologia da 
Ciência (HFSC) no ensino de ciências tem sido apontar a importância da 
utilização de elementos histórico-filosóficos no ensino das ciências. O enfoque 
do trabalho relaciona-se ao conteúdo de evolução trabalhado no ensino de 
ciências nas escolas. Para isso, foi analisada a possibilidade da inserção de 
episódios históricos com objetivo de serem usados como ponto de partida para 
discussões mais relevantes sobre ciência (conteúdo metacientífico) e para tentar 
diminuir as concepções equivocadas sobre o assunto. No trabalho em questão, 
os episódios históricos utilizados foram os diários de campo de Charles Darwin 
durante a viagem do Beagle. A análise dos diários evidenciou, principalmente, a 
presença de dois elementos metacientíficos: observações e observações 
carregadas de teoria. 
 
Palavras-chave: História, Filosofia e Sociologia da Ciência; Evolução; Ensino. 

TITLE: Discussions of the nature of science from episodes of History of Science 

Abstract 

This report is the result of research based on the premise that one of the central 
concerns of the History, Philosophy and Sociology of Science (HFSC) area in 
science education has been to point out the importance of using historical and 
philosophical elements in science education. . The focus of the work is related to 
the evolutionary content of science teaching in schools. For this, we analyzed the 
possibility of inserting historical episodes in order to be used as a starting point 
for more relevant discussions about science (metoscientific content) and to try to 
reduce misconceptions about the subject. In the work in question, the historical 
episodes used were Charles Darwin's field diaries during the Beagle voyage. The 
analysis of the diaries evidenced, mainly, the presence of two metoscientific 
elements: observations and observations loaded with theory. 
 
Keywords: History, Philosophy and Sociology of Science; Evolution; Teaching. 
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TÍTULO: Síntese das melhores práticas atuais de uso das ferramentas de 

tecnologias de turismo inteligente nos destinos turísticos 

Resumo 

 

Os avanços tecnológicos vividos em nossa sociedade tem assumido cada vez 
mais um papel de destaque junto ao desenvolvimento do turismo na perspectiva 
dos usuários, assim como da gestão pública e privada de empreendimentos e 
atrativos turísticos. O estudo revela uma síntese das melhores práticas atuais de 
uso das ferramentas de tecnologias de turismo inteligente nos destinos turísticos. 
Para isso a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, onde foi possível 
perceber a relação entre a apropriação inicial dos conceitos básicos de Cidades 
Inteligentes e Destinos Turísticos Inteligentes, havendo em seguida a 
caracterização detalhada das ferramentas encontradas em ampla utilização no 
contexto do turismo como Realidade Virtual e Realidade Aumentada, 
dispositivos de aplicações móveis baseados em serviços de geolocalização, 
smartphones, Redes Sociais, áudio guias e serviços como o Big Data. Concluiu-
se que as ferramentas observadas possuem um continuo potencial de 
aprimoramento e influencia no turismo, que tem se aumentado o número de 
pesquisas acerca das ferramentas do turismo inteligente e ainda que os 
dispositivos móveis possuem a característica de propiciar a autonomia na busca 
de informação dos usuários. 

 
 
Palavras-chave: Tecnologia. Turismo inteligente. Destino Turístico Inteligente. 

TITLE: Synthesis of current best practices for the use of intelligent tourism 

technology tools in tourist destinations 

Abstract 

 

Technological advances experienced in our society have increasingly assumed 
a prominent role in the development of tourism from the users' perspective, as 
well as in the public and private management of tourism enterprises and 
attractions. The study reveals a synthesis of current best practices for using smart 
tourism technology tools in tourist destinations. For this, the methodology used 
was the bibliographic research, where it was possible to understand the 
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relationship between the initial appropriation of the basic concepts of Smart Cities 
and Smart Tourist Destinations, followed by the detailed characterization of the 
tools found in wide use in the context of tourism as Virtual Reality. and 
Augmented Reality, mobile application devices based on geolocation services, 
smartphones, Social Networks, audio guides and services like Big Data. It was 
concluded that the observed tools have a continuous potential of improvement 
and influence in tourism, that the number of researches about the tools of the 
intelligent tourism has been increasing and although the mobile devices have the 
characteristic of providing the autonomy in the search of information of the users. 

 
 
Keywords: Technology. Smart tourism. Smart Tourist Destination. 
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TÍTULO: Divulgação do conhecimento sobre política social: internacionalização 

da ciência psicológica no contexto latino-americano 

Resumo 

As políticas sociais na América Latina são essenciais para enfrentamento das 
contradições sociais próprias da sociedade capitalista e a Psicologia tem 
apresentado potencial para contribuir com atuação e pesquisa neste contexto. 
Esta pesquisa objetivou discutir os fundamentos que tem embasado tais 
contribuições por meio da análise das referências bibliográficas de artigos 
científicos de pesquisadores latinoamericanos da Psicologia sobre o tema. 
Artigos científicos foram coletados na base de dados Redalyc entre 2016-2017, 
associando os termos Política social/Política pública e Psicologia, resultando em 
353 artigos, dos quais analisou-se aqueles que abordam políticas sociais de 
modo geral (sem focar em política, programa, legislação específicas), n=15, com 
concordância de 92% entre juízes. Destes, mapeou-se o ano de publicação, tipo, 
local e idioma. Como resultados preliminares, aponta-se que os artigos 
apresentaram uma média de 31 referências, sendo a maioria delas publicadas 
no idioma português (presente até nas referências de artigos de pesquisadores 
não brasileiros), seguidas do espanhol e inglês. O tipo de referência 
predominante foi livro, seguido por artigos, denotando caráter mais teórico do 
que empírico às referências. O ano das publicações variou entre 1930 e 2013, 
com uma maior concentração na primeira década de 2000. Trata-se de estudo 
preliminar que caracteriza as fontes de referências utilizadas nas produções 
científicas da Psicologia sobre as políticas sociais. 
 
Palavras-chave: Psicologia na América Latina, políticas sociais, produção 

científica 

TITLE: Scientific internationalization in Latin América on debate: Psychology in 

social policies context 

Abstract 

Social policies in Latin America are an essential estrategy to confront typical 
capitalism social contradictions and Psychology has presented practices and 
researches which contribute to this context. This research aimed to discuss the 
bibliographic references of scientific papers by Latin American Psychology 
researchers about the subject. Scientific papers were collected in Redalyc 
database between 2016-2017, associating Social Policy / Public Policy and 
Psychology as Keywords, resulting in 353 papers, from which we selected those 
about social policies in general (no focusing on politics, program , specific 
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legislation), n = 15, with a 92% judges-agreement. The year and local of 
publication, type of reference and language were identified. Preliminary results 
point that the papers have 31 references as average, most of them published in 
Portuguese (even if it is from a non-Brazilian researcher), followed by Spanish 
and English. Books are the frequent type of reference, followed by papers, 
denoting more theoretical than empirical references. The year of publications 
ranged from 1930 to 2013, with a higher concentration in the first decade of 2000. 
This is a preliminary study that characterizes the sources of references used in 
the scientific productions of Psychology on social policies. 
 
Keywords: Psychology in Latin America, social policies, scientific production 
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TÍTULO: Plano de Trabalho n. 2 - Lugares Sociais e Racialidade: alunos 

Quilombolas na- Constituição da Cartografia de Sala de Aula 

Resumo 

O presente artigo tem por intuito a elaboração de uma cartografia social na sala 
de aula, fazendo com que seja possível a análise crítica e reflexiva de como se 
comportam as crianças negras e negros dentro do âmbito escolar. A pesquisa 
foi realizada na Escola Municipal Severina Brito da Silva, em uma turma do 5º 
ano do Ensino Fundamental I, localizada em uma área periférica da cidade de 
Caicó, Rio Grande do Norte, que consistiu na observação cotidiana dos alunos, 
por parte do pesquisador, com objetivo de produzir um mapa social-humano 
daquele ambiente. O mapa abordará as relações sociais existentes dentro da 
classe de aula, expondo como o conceito ideológico da colonialidade está 
presente no cotidiano desses alunos e como essas ideias perpetuam um 
pensamento de exclusão e negação do ser e saber do outro, que não condizem, 
portanto, com a cultura hegemônica ocidental. Por fim, foi analisado de diversas 
formas a presença da colonialidade no espaço escolar desde a maneira como 
os conteúdos didáticos são repassados até a forma de como os agentes dessa 
sociedade se relacionam. Além disso, a necessidade de uma pedagogia 
decolonial, que trate diferentes formas de culturas, logo, de saber e de ser, é 
imprescindível para que se conquiste uma educação libertadora e longe de 
amarras ideológicas de exclusão. 
 
Palavras-chave: Cartografia social. Pedagogia. Educação. 

TITLE: Work Plan no. 2 - Social Places and Raciality: Black Students in the 

Constitution of the Classroom Cartography 

Abstract 

This article has as its goal the elaboration of a social cartography in the 
classroom, making it possible the critical and reflexive analysis of how black 
children behave within the school environment. The research was carried out at 
Severino Brito da Silva Municipal School, in a 5th grade elementary school class, 
located in a peripheral area of Caicó city, Rio Grande do Norte, which consisted 
of the daily observation of the students, by the researcher, aiming to produce a 
social-human map of that environment. The map will address the existing social 
relationships within the classroom, exposing how the ideological concept of 
coloniality is present in the daily life of these students and how these ideas 
perpetuate a thought of exclusion and denial of being and knowing of the other, 
which do not, therefore, matches with the western hegemonic culture. Lastly, it 
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was analyzed in various ways the presence of coloniality in the school space 
since the way the didactic contents are passed on to the way the agents of this 
society relate. Furthermore, the need for a decolonial pedagogy that addresses 
different forms of cultures, therefore, to know and to be, it is indispensable for 
achieving a liberating education and far from ideological tethers of exclusion. 
 
Keywords: Social cartography. Pedagogy. Education. 
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TÍTULO: Capacidades Estatais à luz do processo de elaboração/revisão dos 

Planos Diretores nos Municípios da Região Metropolitana de Natal/RN 

Resumo 

A Constituição Federal 1988 ao constituir o terceiro nível de governo, torna-se 
um marco para o planejamento brasileiro, em razão de atribuir autonomia e 
competências para os municípios. Nessa perspectiva, o presente artigo busca 
compreender as capacidades estatais dos municípios da Região Metropolitana 
de Natal (RMN) para a elaboração/revisão dos Planos Diretores. Para tanto, 
realizou-se pesquisa documental, com o intuito de compreender o arranjo 
político-institucional, assim como levantamento de dados secundários por meio 
da pesquisa MUNIC de 2015, para indicar como se configura a capacidade dos 
governos municipais para o processo de elaboração dos planos diretores. Além 
disso, o presente estudo buscou refletir sobre como se deu o processo de 
participação da sociedade civil, ou seja, quais foram as metodologias adotadas 
visando a ratificação dos Planos Diretores pela sociedade civil. 

 
Palavras-chave: Capacidade Estatal; Plano Diretor; Participação Social. 

TITLE: State Capacities in light of the process of elaboration / revision of the 

Master Plans in the Municipalities of the Metropolitan Region of Natal / RN 

Abstract 

The 1988 Federal Constitution, constituting the third governmental level, 
becomes a benchmark for brazilian planning, given its power to assign autonomy 
and competences to municipalities. In this perspective, this paper aims to 
understand the state capacities of the municipalities of the metropolitan region of 
Natal (NMR) for the elaboration / revision of the Master Plans. To this end, a 
documentary research was conducted to understand the political-institutional 
arrangement, as well as secondary data collection through the 2015 MUNIC 
survey, to indicate how the capacity of municipal governments is configured for 
the process of elaborating master plans. In addition, the present study sought to 
reflect on how the process of civil society participation took place, that is, what 
methodologies were adopted to ratify the Master Plans by civil society. 

 
Keywords: State Capability; Master Plan; Social Participation. 
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TÍTULO: ENGAJAMENTO SOCIAL E LINGUAGEM NO LIVRO 

"TRANSPOSIÇÃO", DE ORIDES FONTELA 

Resumo 

 

De uma poética marcadamente densa e abstrata que aponta uma genialidade 
de grandes, Orides Fontela ainda não ganhou seu espaço de reconhecimento 
na literatura brasileira, em especial, na poesia brasileira. Dada a complexidade 
de sua obra, que mistura o interesse profundo pela linguagem e a filosofia, o 
presente estudo se dispôs a investigar uma possível relação com o social. O que 
aparentemente não ocorro. Durante o desenvolver-se do trabalho, no entanto, 
verificou-se que a linguagem funciona como um instrumento de função dupla, 
dada que ao mesmo tempo em que serve de meio para fugir do que é social, a 
linguagem assume sua essência de comunicação. Outro fator que se liga a isso 
é o teor filosófico, que permite uma meditação sobre um objeto comum ao 
coletivo. Para tanto, o trabalho se debruça nos pressupostos de Adorno (2003), 
e no que este reflete a respeito no ensaio “Palestra sobre lírica e sociedade”, e 
para incrementar a discussão reflete-se ainda sobre os dizeres de Luiz Costa 
Lima (1980) a cerca da poética como representação social. 

 
 
Palavras-chave: Orides Fontela. Sociedade. Linguagem. Filosofia. 

TITLE: SOCIAL ENGAGEMENT AND LANGUAGE IN THE BOOK 

“TRANSPOSITION”, ORIDES FONTELA 

Abstract 

 

From a markedly dense and abstract poetics that points to a genius of great, 
Orides Fontela has not yet gained its space of recognition in Brazilian literature, 
especially in Brazilian poetry. Given the complexity of his work, which mixes deep 
interest in language and philosophy, the present study set out to investigate a 
possible relationship with the social. What apparently does not occur. During the 
course of the work , however, it was found that language functions as a dual-
function instrument, since while it serves as a means to escape from what is 
social, language assumes its essence of communication. Another factor linked to 
this is the philosophical content, which allows a meditation on a common object 
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to the collective. To this end, the work focuses on the assumptions of Adorno 
(2003), and what he reflects on in the essay “Lecture about Poetry and Society”, 
and to further the discussion is reflected on the words of Luiz Costa Lima (1980) 
about poetics as social representation. 

 
 
Keywords: Orides Fontela. Society. Language. Philosophy. 
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TÍTULO: P1+2 - Programa Uma Terra e Duas Águas: contribuições e limites para 

a convivência com o Semiárido potiguar 

Resumo 

 

O semiárido potiguar possui particularidades em seu ambiente, destacando a 
problemática da seca e suas longas estiagens. Sendo assim, a aplicação de 
políticas públicas como o P1+2 - Programa Uma Terra e Duas Águas, busca 
compreender e desenvolver o semiárido potiguar e a capacidade de convivência 
das famílias sertanejas, associada a habilidade do programa no enfrentamento 
das vulnerabilidades socioambientais encontradas nesta região. Para isso, 
observamos a necessidade da compreensão do ambiente e das suas 
especificidades naturais, destacando as características do semiárido potiguar, 
em seguida selecionamos no decorrer projeto quatro indicadores de 
vulnerabilidades socioambientais, e analisamos como eles se apresentam na 
região e na vida das famílias sertanejas, e em seguida, como o P1+2 vai agir 
sobre esses indicadores, quais mudanças são observadas e quais as limitações 
do programa. 

 
 
Palavras-chave: Convivência com o semiárido; P1+2; Vulnerabilidades 

socioambientais. 

TITLE: P1 + 2 - One Earth and Two Waters Program: contributions and limits for 

living with the Potiguar Semiarid 

Abstract 

 

Potiguar semiarid has particularities in its environment, highlighting the problem 
of drought and its long droughts. Thus, the application of public policies such as 
the P1 + 2 - One Land and Two Waters Program, seeks to understand and 
develop the potiguar semiarid and the ability of coexistence of the sertanejas 
families, associated with the ability of the program to cope with the social and 
environmental vulnerabilities found in this region. . For this, we observed the need 
for understanding the environment and its natural specificities, highlighting the 
characteristics of the potiguar semiarid, then selected during the project four 
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indicators of social and environmental vulnerabilities, and analyzed how they 
present themselves in the region and in the lives of the sertanejas families, and 
then how will P1 + 2 act on these indicators, what changes are observed and 
what are the program limitations. 

 
 
Keywords: Living with the semiarido;P1+2;Social and environmental vulnerabilitie 
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TÍTULO: Controle social da informação: uma imersão sobre os procedimentos 

de monitoramento da implementação das Convenções Fundamentais da 

Organização Internacional do Trabalho 

Resumo 

O controle social tem papel fundamental enquanto princípio orientador que 
possibilite a participação da sociedade na formulação, execução e 
monitoramento da implementação de normas e políticas públicas, seja em 
âmbito nacional ou internacional. Sob essa ótica, a informação, contida nas mais 
diversas fontes, seria instrumento capaz de oferecer ao cidadão os requisitos 
necessários de participação nos contextos sociais. Nessa perspectiva, o 
presente projeto aborda os conceitos relacionados ao controle social e apresenta 
uma perspectiva teórico-conceitual do controle social da informação. Além disso, 
tem como objetivo principal uma investigação aprofundada acerca do controle 
social da informação encontrado no processo de monitoramento da 
implementação das normas da Organização Internacional do Trabalho (OIT). O 
projeto apresenta como universo de análise as oito convenções fundamentais do 
trabalho da OIT e propõe por meio da utilização do método indutivo uma 
pesquisa descritiva e exploratória que objetiva avaliar a qualidade da 
participação social por meio do processo informacional disposto no 
monitoramento da implementação dessas Convenções. Almeja-se a consecução 
de um panorama amplo relacionado aos agentes produtores de informação por 
meio de sua caracterização, bem como a identificação das tipologias 
informacionais encontradas nos relatórios informacionais produzidos em 
conjunto pelos Estados signatários das Convenções que serão analisadas e dos 
parceiros sociais previstos 
 
Palavras-chave: Controle social. Informação. Organização Internacional do 

Traballho. 

TITLE: Social control of information: an immersion in the procedures for 

monitoring the implementation of the International Labor Organization 

Fundamental Conventions 

Abstract 

Social control plays a fundamental role as a guiding principle that enables society 
to participate in the formulation, execution and monitoring of the implementation 
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of public norms and policies, either nationally or internationally. From this point of 
view, information contained in the most diverse sources would be an instrument 
capable of offering citizens the necessary requirements for participation in social 
contexts. From this perspective, the present project addresses the concepts 
related to social control and presents a theoretical-conceptual perspective of 
social information control. In addition, its main objective is an in-depth 
investigation into the social control of information found in the process of 
monitoring the implementation of International Labor Organization (ILO) 
standards. The project presents as a universe of analysis the eight fundamental 
conventions of the ILO's work and proposes, through the use of the inductive 
method, a descriptive and exploratory research that aims to evaluate the quality 
of social participation through the informational process provided for monitoring 
the implementation of these Conventions. It aims to achieve a broad overview 
related to information producing agents through its characterization, as well as 
the identification of informational typologies found in informational reports 
produced jointly by the signatory States of the Conventions to be analyzed and 
the social partners foreseen in the production. information sent to 
 
Keywords: Social control. Information. International Labor Organization 
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TÍTULO: A percepção de empresas locais sobre o setor de eventos na cidade do 

Natal/RN entre os anos de 2016 e 2018 

Resumo 

 

Os eventos vêm se ressignificando e demonstrando seu valor econômico por 
meio dos impactos positivos gerados nos destinos que os promovem. Nesse 
universo, o presente artigo busca uma compreensão acerca do atual mercado 
de eventos na cidade do Natal, no Rio Grande do Norte, tendo como objetivo a 
compreensão da dinâmica e os impactos do mercado de eventos M.I.C.E. no 
município, com base nos anos de 2016 a 2018, bem como a sua relação direta 
com o desenvolvimento do setor turístico local. Para isso, realizou-se uma 
pesquisa empírica de abordagem qualitativa, por meio de entrevistas semi-
estruturadas com seis empresas que compõem o mercado de eventos na cidade. 
A análise dos dados foi realizada por meio da técnica de mapas conceituais. Ao 
analisar a perspectiva das empresas entrevistadas sobre o mercado de eventos, 
foi possível apontar, na visão dos empresários locais, quais são as vantagens e 
desvantagens que Natal apresenta para movimentar o turismo de eventos, bem 
como a ausência de políticas públicas específicas para a captação de eventos e 
promoção do destino Natal. 

 
 
Palavras-chave: Eventos.Eventos M.I.C.E. Turismo de Eventos. 

TITLE: The perception of companies about the events sector in Natal/RN 

between 2016 and 2018 

Abstract 

 

The events are resignifying and demonstrating their economic value through the 
positive impacts generated in the destinations that promote them. In this universe, 
this article seeks an understanding of the current market of events in the city of 
Natal, in Rio Grande do Norte, aiming to understand the dynamics and impacts 
of the M.I.C.E. event market in the municipality, based on the years 2016 to 2018 
as well as its direct relationship with the development of the local tourism sector. 
For this, we conducted an empirical research of qualitative approach, through 
semi-structured interviews with six companies that make up the event market in 
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the city. Data analysis was performed using the conceptual map technique. In 
analyzing the perspective of the companies interviewed about the event market, 
it was possible to point out, in the view of local entrepreneurs, what are the 
advantages and disadvantages that Natal presents to move tourism events, as 
well as the absence of public policies specific for capturing events and promoting 
the Natal destination. 

 
 
Keywords: Events. M.I.C.E Events. Events Tourism 
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TÍTULO: Paisagens e geográficas complexas: fotografias, literatura e ensino 

Resumo 

O espaço encontra-se em constante transformação, sendo o ser humano o 
principal agente responsável por essas mudanças. O riacho do Baldo, 
atualmente inserido ao sistema de drenagem do município de Natal, é um objeto 
que sofreu diversas modificações de uso, de acordo com o crescimento da 
cidade. Tais alterações, tanto sociais quanto ambientais, propiciou a 
invisibilidade do local e por consequência o processo de marginalização que fez 
com que este local fosse pouco utilizado pela população, sobretudo os que 
compõe o bairro Barro Vermelho. 
 
Palavras-chave: Baldo; Regimes de Visibilidade; Marginalização 

TITLE: Riacho do Baldo marginalization process from the perspective of the 

visibility schemes 

Abstract 

Due to The human interfeerence, The places are at constant transformation. The 
Baldo stream, currently inserted into the drainage system of the municipality of 
Natal, is na object that as undergone several changes of use, as the city grows. 
These changes, both social and enviromental, led to the invisibility of the place 
and consequently the process of marginalization that made this place little used 
by the population, especially those who lives in Barro Vermelho neighborhood. 
 
Keywords: Baldo; Visibility Schemes ; Marginalization; 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2136 

 

CÓDIGO: HS0609 

AUTOR: CECILIA NASCIMENTO JOHNSON 

ORIENTADOR: MARIA CELIA CORREIA NICOLAU 

 

 

TÍTULO: OS FUNDAMENTOS NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO SERVIÇO 

SOCIAL: Redesenhar o caminho da sistematização teórica dos graduandos da 

UFRN 

Resumo 

 
 
O presente relatório tem como objetivo apresentar a síntese das atividades 
desenvolvidas no projeto de Iniciação Científica, no período 2018.2 a 2019 .1. 
Visa sobretudo, analisar o percurso teórico-metodológico que os graduandos do 
curso de Serviço Social no processo de elaboração de suas produções 
acadêmicas, particularmente no processo de estágio e na elaboração do TCC. 
Os discentes, ao produzirem seus trabalhos escritos, delineiam caminhos nos 
quais vem apresentando fragilidades em suas sistematizações teóricas (da 
pratica) ao se apropriarem dos objetos da realidade social. Dessa forma, pode 
ser observado tendências conservadoras ainda desenvolvidas pelos 
graduandos: a primeira, refere-se a uma visão tecnicista ainda muito calcada no 
receituário de técnicas, revelando uma abordagem positivista na forma de 
analisar a realidade e nela a profissão, evidenciando a carência de uma 
abordagem numa perspectiva de totalidade social.  Em segundo lugar, tem-se o 
formalismo encontrado no que tange ao trato da relação "teoria e prática": Muitos 
discentes reclamam não encontrar na prática do fazer profissional as teorias que 
aprenderam no ambiente acadêmico, revelando, assim, um teoricismo e 
metodologismo expressos em suas análises sobre determinado objeto. 
Trabalhados de forma qualitativa e quantitativa os dados desta pesquisa, 
mediado por um referencial teórico, o relatório busca oferecer os resultados 
desta pesquisa. 
 
Palavras-chave: Fundamentos do serviço Social, Sistematização Teórica 

TITLE: THE GROUNDS IN VOCATIONAL TRAINING NO SOCIAL WORK: 

Redesigning the path of systematization of UFRN undergraduates 

Abstract 

 

This report aims to present the synthesis of the activities developed in the 
Scientific Initiation project, in the period 2018.2 to 2019.1. It aims mainly to 
analyze the theoretical-methodological course that the undergraduate students 
of the Social Work course in the process of elaboration of their academic 
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productions, particularly in the internship process and in the elaboration of the 
CBT. The students, when producing their written works, delineate ways in which 
they have presented weaknesses in their theoretical systalizations (of practice) 
when appropriates the objects of social reality. In this way, conservative 
tendencies can be observed still developed by the undergraduate students: the 
first, refers to a technicist view still very high in the prescriptions of techniques, 
revealing a positivist approach in the way of analyzing the reality and The 
profession, evidencing the lack of an approach from a social totality perspective. 
Secondly, there is the formalism found in relation to the relationship "theory and 
Practice": Many students complain not to find in the practice of doing professional 
the theories they learned in the academic environment, thus revealing a 
theoricism and Methodologism expressed in their analysis of a given object. In a 
qualitative and quantitative manner, the data of this research, mediated by a 
theoretical framework. 

 
 
Keywords: Fundamentals of Social Work, vocational training 
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TÍTULO: Rumos da formação profissional em energias renováveis com base em 

análise documental de projetos pedagógicos de cursos 

Resumo 

 

No Brasil, há recente crescimento do uso de algumas fontes renováveis de 
energia (FREs), notadamente eólica e solar. Esse desenvolvimento econômico 
e tecnológico do setor não tem sido acompanhado no âmbito social por um 
envolvimento da população local, o que vem sendo apontado na literatura da 
área. Mesmo assim, oportunidades de formação profissional têm surgido, 
principalmente na região nordeste do país, para abastecer os novos mercados 
de trabalho relacionados às FREs. Este estudo teve como objetivo investigar 
como as FREs são abordadas em Planos Pedagógicos de Curso (PPC) da área 
e caracterizar o perfil profissional previsto para os egressos. Houve a análise de 
seis PPCs, os quais apresentaram uma visão majoritária de energia enquanto 
mercadoria, de modo que as FREs são destacadas somente como uma oportuna 
tendência do mercado – para aumentar o desenvolvimento econômico e a mão 
de obra especializada da região. Constatamos que houve tendência de perfil 
profissional voltado à formação técnica, quase inexistindo interdisciplinaridade 
com discussões centrais às FREs, como mudanças climáticas, sustentabilidade 
e mudança do paradigma energético. Assim, essas análises evidenciaram como 
o argumento de desenvolvimento econômico das FREs se sobrepõe aos demais 
aspectos, talvez fruto de estratégia para facilitar a entrada dos egressos no 
mercado de trabalho. Consideramos tal postura como pouco producente para 
alcançarmos os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. 
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TITLE: Routes for professional qualification in renewable energies based on 

document analysis of pedagogical projects of course 

Abstract 

In Brazil, there is recent growth of renewable energy sources (RES), notably wind 
and solar. The sector’s economic and technological development has not been 
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accompanied in the social context by an involvement of the local population, 
which has been pointed out in the literature. Nevertheless, opportunities for 
professional qualification have emerged, mainly in the country’s northeast, to 
supply the new job markets related to RES. This study aimed to investigate how 
the RES are approached in Pedagogical Projects of Course (PPC) of the area 
and to characterize the expected professional profile for the graduates. Six PPC 
were analyzed, which presented a majority view of energy as a commodity, so 
that the RES are only highlighted as a timely market trend - to increase economic 
development and local qualified workforce. We found that there was a trend of 
professional profile focused on technical training and almost no interdisciplinarity 
with central discussions to the RES, such as climate change, sustainability and 
shift of the energetic paradigm. Thus, these analyzes showed how the argument 
of economic development of RES overlaps with other aspects, perhaps as result 
of a strategy to facilitate the entry of graduates in the labor market. We consider 
such a stance as unproductive in meeting the new UN Sustainable Development 
Goals. 
 
Keywords: renewable energy sources; pedagogical project; sustainability 
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TÍTULO: TRÊS TRADUÇÕES DO FEMININO EM ‘PERSUASION’, DE JANE 

AUSTEN 

Resumo 

Motivada pela Ginocrítica ao resgate da literatura de autoria feminina e 
reavaliação do cânone, a presente pesquisa analisa e discute duas traduções 
brasileiras da obra Persuasion (1818), escrita pela autora inglesa Jane Austen, 
a fim de desvendar possíveis discrepâncias e apagamentos da subjetividade 
feminina entre o texto original e suas traduções. O objetivo desta pesquisa é 
comparar ambas as traduções e buscar diagnosticar o tratamento dado a 
caracterização e condição feminina na prática brasileira de tradução. O trabalho 
tem como referência duas traduções, uma delas feita por uma mulher e a outra 
por um homem, e explora como as suas contribuições constroem sentido nos 
leitores, abordando temas como trabalho, casamento, luto, família e sexualidade. 
A análise se dará sob a perspectiva dos Estudos Descritivos da Tradução e dos 
Estudos de Gênero, seguindo caminhos propostos pelos estudos de Sherry 
Simon e Louise Von Flotow na tradução feminista, com as questões de gênero, 
e pela teoria dos polissistemas de Even-Zohar, que localiza e determina a 
literatura como um sistema dentro de um conjunto mais amplo e interdependente 
dos demais sistemas para sua efetividade. Espera-se como resultado enfatizar 
a necessidade de promover novas leituras dos clássicos, a prática tradutória 
como preservação e a divulgação da literatura de autoria feminina, revisionando 
a participação da mulher na historiografia literária. 
 
Palavras-chave: Estudos Descritivos da Tradução. Estudos de Gênero. Jane 

Austen. 

TITLE: THREE TRANSLATIONS OF THE FEMININE IN JANE AUSTEN’S 

‘PERSUASION’ 

Abstract 

The present study originates from the fundamentals of Gynocriticism and aims to 
compare two different Brazilian Portuguese translations of the book Persuasion, 
written by Jane Austen (1818), in order to identify variations from the author’s 
perspective of the feminine subject into both Brazilian translations. The research 
consists of a descriptive and comparative analysis and raises attention on 
questions about Gender in translations, based on Sherry Simon and Louise Von 
Flotow’s studies, as well as how translators have managed to cope with a literary 
text that brings gender equality issues and themes such as family, marriage, 
work, grief and sexuality under a feminine perspective. The methodology used is 
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an individual analysis of the translations and how they relate to the original Jane 
Austen’s text, in order to investigate the variations of messages and how they 
may develop different meanings from a reader’s perspective. As results, it is 
expected to draw attention to gender questions in Translation Studies, to 
preserve and promote texts written by women in a canonical revisionist 
movement, and to propose a non excludent and feminist literary translation. 
 
Keywords: Descriptive Translation Studies. Gender Studies. Jane Austen. 
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TÍTULO: Formação continuada para atuar em Sala de Recursos: avaliação de 

uma prática interventiva 

Resumo 

Estudos nacionais recentes revelam que uma quantidade expressiva de 
docentes que atuam nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) apresenta 
limitado conhecimento sobre o uso de Tecnologia Assistiva (TA) que possa 
viabilizar o aprendizado de alunos com deficiência. Com base nessa demanda, 
foi realizado em 2015/2016 um curso de formação docente para o uso da TA em 
SRM, que incluiu 37 professores de SRM de 22 municípios do Rio Grande do 
Norte. Destes, 29 docentes de 15 municípios concluíram o curso. O objetivo do 
presente projeto de pesquisa consiste em descrever, dois anos após o término 
do curso, as características atuais das SRM e o uso dos recursos pelos 
docentes. Por fim, por meio de questionários com os participantes, avaliar a 
manutenção das práticas interventivas propostas no curso. Essa pesquisa, é 
metodologicamente definida como um estudo de caso e apresenta resultados 
consoantes com os primeiros achados, ratificando, assim a carência de 
conhecimentos específicos dos docentes sobre a TA no processo de 
aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais especiais (AEE). 
 
Palavras-chave: Sala de Recursos. Tecnologia Assistiva. Formação Continuada. 

TITLE: Continuing education to work in resource rooms 

Abstract 

Recent national studies show to us a significant amount about teachers who act 
in Multifunctional Resource Rooms (MRR), those teachers had a limited 
knowledge about the use of Assistive Technology (AT), this way they couldn’t 
enable the learning of students with disabilities. Based on this demand, in 
2015/2016 was done a teaching formation for learning about AT and MRR, wich 
included 37 MRR teachers from 22 municipalities of Rio Grande do Norte. Of 
these, 29 teachers, from 15 municipalities, completed the course. The purpose 
of this research is describe three years after the end of the course, MRR current 
features and resource uses by the teachers. Finally, according the teachers 
interviews, evaluate the maintenance of the practices proposed in that course. 
This research is methodologically defined as a case of study and the current 
results are similar to the past results, confirming the limitation of the knowledge 
by the teachers about AT in learning process of students with special educational 
needs. 
 
Keywords: Resource Classrooms. Assistive Technology. Continuing Education. 
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TÍTULO: Contribuições da Linguística à área da Computação 

Resumo 

Neste artigo, propomos o objetivo de mostrar a interface, contribuições e 
tendências entre Linguística e Computação. Realizamos um estudo qualitativo e 
destacamos a confluência entre essas áreas, como foco nas contribuições da 
Linguística à Computação, evidenciando produtos teóricos e 
instrumentais/práticos provenientes dessa relação, destacando os mais 
relacionados ao eixo mais formal e os advindos do eixo de estudos voltados à 
semântica. Ademais, explicamos a necessidade de, no desenvolvimento da 
Ciência de Computação, investir em uma abordagem de linguagem e cognição 
de cunho ecológico. 
 
Palavras-chave: Linguística. Computação. Interface. 

TITLE: THE INTERFACE BETWEEN LINGUISTICS AND COMPUTATION: 

confluences and results. 

Abstract 

In this article, we propose the objective of showing the interface, contributions 
and trends between Linguistics and Computation. We conducted a qualitative 
study and highlighted the confluence between these areas, as a focus on the 
contributions of Linguistics to Computation, highlighting theoretical and 
instrumental/practical products from this relationship, highlighting the most 
related to the most formal axis and the results of semantic studies. In addition, 
we explain the need, in the development of Computer Science, to invest in a 
language approach and ecological cognition.   
 
Keywords: Linguistics. Computation. Interface. 
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TÍTULO: O INSIDIOSO ESTADO DE DIREITO BRASILEIRO E O 

RECRUDESCIMENTO DA LGBTFOBIA: UMA ANÁLISE DO DIREITO À SAÚDE 

PARA POPULAÇÃO LGBT NOS GOVERNOS PETISTAS E BOLSONARISTA 

Resumo 

O presente relatório é fruto da continuidade do projeto de pesquisa “O direito à 
cidade da população LGBT em Natal: do combate a LGBTfobia à luta pela 
garantia de direitos” a partir do plano de trabalho “O recrudescimento da 
LGBTfobia na cidade do Natal e violação de direitos: as implicações na saúde 
dos indivíduos”. A pesquisa objetivou analisar as principais formas de violações 
dos direitos LGBT no acesso aos serviços de saúde e as principais 
reivindicações dos sujeitos coletivos LGBT em nível nacional nesse campo. A 
partir disso, observou-se as respostas do Estado brasileiro às reivindicações 
nessa área em relação à diversidade sexual e à identidade de gênero nos 
governos petistas (2003-2016) e no primeiro semestre do governo de Jair 
Bolsonaro. Para isso, utilizou-se o método do materialismo histórico-dialético 
buscando analisar o âmbito da saúde inserido na totalidade da estrutura da 
sociabilidade do capital, a qual lhe impõe determinantes estruturais que 
conformam e ao mesmo tempo extrapolam o campo da conquista dos direitos 
sociais. A partir de uma revisão bibliográfica, constatou que, embora tenha se 
visualizado avanços substanciais nas políticas de promoção da cidadania LGBT, 
bem como na saúde, nos governos petistas, as políticas de defesa dos direitos 
humanos dessa população sofrem ataques desde os governos do Partido dos 
Trabalhadores, que só se aprofundou com o golpe jurídico-parlamentar em 2016 
e está se intensificando de forma ímpar no governo de Jair Bolsonaro. 
 
Palavras-chave: População LGBT. Direitos-Humanos. Políticas Públicas. Saúde. 

TITLE: THE INSIDIOUS STATE OF BRAZILIAN RIGHT AND THE INCREASE 

OF LGBTPHOBIA: AN ANALYSIS OF THE RIGHT TO HEALTH FOR THE LGBT 

PEOPLE IN THE PETISTAS AND BOLSONARIST GOVERNMENTS 

Abstract 

 

This report is the result of the continuity of the research project “The right to the 
city of the LGBT population in Natal: through the combat against LGBTphobia to 
the fight for the rights garantee” from the work plan “The increase of LGBTphobia 
in Natal and violation of rights: the implication on the individuos health”. This 
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reasearch aimed to analyze the main violation forms of LGBT rights in acess to 
health services and the main claims of LGBT colletives subjects at the national 
level in this field. Through this, it was observed the brazilian state responses to 
the claims in this area in relation to sexual diversity and gender identity in the 
Petistas governments (2003-2016) and in the first semester of Jair Bolsonaro’s 
government. To this end, it was utilized the historical-dialectical materialism 
method, seeking to analyze the scope of health inserted in the totality of the 
sociability structure of the capital, which imposes structural determinants that 
conform and at the same time extrapolate the field of the conquest of social right. 
From a bibliografic review, it was found that, although substancial advances have 
been made in the policies to promote LGBT citizenship, as well as in health, in 
the Petistas government, the human rights policies of this peoples suffers attacks 
since the Workers’ Party, which was only deepened in 2016 with the juridical-
parliamentary coup and it is intensifying in a unique way in the government of Jair 
Bolsonaro. 

 
 
Keywords: LGBT population. Human rights. Public policies. Health. 
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TÍTULO: Análise das bases teóricas do Feminismo Materialista: Godelier e 

Meillassoux 

Resumo 

Os estudos da antropologia em muito têm contribuído para a construção de um 
aporte teórico feminista materialista que visa ultrapassar tanto os determinismos 
economicistas quanto os naturalistas sobre a divisão sexual do trabalho e os 
papeis de gênero que são imposto pelas sociedades patriarcais e que se entram 
ainda enraizados na contemporaneidade. O Serviço Social quanto profissão com 
compromisso ético com a liberdade, a igualdade e a justiça social, tem pautado 
desde a sua reconceituação a superação da ordem social vigente com o fim de 
todas as desigualdades sociais, raciais e sexuais. Desta forma, o presente plano 
de trabalho busca a luz das bases teóricas do Feminismo Materialista efetuar 
discussões sobre suas contribuições para o debate a cerca do Projeto Ético- 
Político do Serviço Social com vistas a emancipação humana, para além se 
apenas se superar a sociedade de classes, mas problematizar esta questão, 
desejando assinalar os avanços e limites presentes nesta perspectiva teórico-
metodológica. 
 
Palavras-chave: Feminismo Materialista; Serviço Social; Emancipação Humana. 

TITLE: Analysis of the theoretical bases of Materialist Feminism: Godelier and 

Meillassoux 

Abstract 

Studies of anthropology have greatly contributed to the construction of a 
materialistic feminist theoretical contribution that aims to overcome both the 
determinism of economists and naturalists about the sexual division of labor and 
the gender roles that are imposed by patriarchal societies and that are still rooted 
in contemporary times. Social Work as a profession with an ethical commitment 
to freedom, equality and social justice, has been based, from its 
reconceptualization, on overcoming the existing social order with the end of all 
social, racial and sexual inequalities. In this way, the present work plan seeks the 
light of the theoretical bases of Materialist Feminism to make discussions about 
its contributions to the debate about the Ethical-Political Project of Social Work 
with a view to human emancipation, beyond if only to overcome the society of 
classes, but to problematize this question, wishing to point out the advances and 
limits present in this theoretical-methodological perspective. 
 
Keywords: Materialist Feminism; Social Work; Human Emancipation. 
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TÍTULO: Análise do conforto acústico no entorno de shoppings centers na cidade 

de Natal-RN 

Resumo 

 

Os shoppings center são empreendimentos de grande porte que causam fortes 
impactos nas áreas que são inseridas, aumentando, entre outros fatores, a 
poluição sonora. Dessa forma, as pessoas que residem, trabalham ou estudam 
nessa área sentem o incômodo desses barulhos constantes. Neste contexto, 
buscamos entender quais fatores influenciam na geração de ruídos através de 
análises em dois shoppings com características morfológicas, locacionais e 
desempenho funcionais diferentes, buscando apontar soluções e diretrizes 
projetuais para esse tipo de empreendimento. A metodologia se constitui através 
de 4 eixos: caracterização do entorno, a elaboração de croquis de espacialização 
do empreendimento, definição das atividades e equipamentos ruidosos e por 
último, realização de medições acústicas. A análise da pesquisa ocasionou na 
constatação de que os dois empreendimentos não se adequam a norma vigente 
de conforto acústico, apesar do mall fechado ter apresentado resultados piores. 

 
 
Palavras-chave: Shoppings Centers; Conforto Acústico; Poluição Sonora; 

TITLE: Analysis of acoustic comfort around shopping centers in Natal-RN. 

Abstract 

Shopping malls are large enterprises that cause strong impacts on the areas they 
are inserted, increasing, among other factors, noise pollution. Thus, people who 
reside, work or study in this area feel the annoyance of these constant noises. In 
this context, we seek to understand which factors influence the generation of 
noise through analysis in two malls with different morphological characteristics, 
location and functional performance, seeking to point out solutions and design 
guidelines for this type of enterprise. The methodology is constituted by 4 axes: 
characterization of the surroundings, the elaboration of sketches of spatialization 
of the enterprise, definition of the noisy activities and equipment and, finally, 
acoustic measurements. The analysis of the research led to the finding that the 
two projects do not fit the current standard of acoustic comfort, although the 
closed mall had worse results. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2148 

 

 
Keywords: Malls; Acoustic comfort; Noise pollution; 
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TÍTULO: Descrição de Línguas Naturais – Português: formas variantes do 

arquifonema /S/ na fala dos potiguares 

Resumo 

 

Este trabalho está inserido na área de fonética e fonologia, mais especificamente 
na discussão acerca da palatalização do /S/ pós-vocálico. Para realização da 
pesquisa foi selecionada a comunidade de São José do Mipibu, de onde foram 
selecionados quatro colaboradores subagrupados conforme o sexo (dois 
homens e duas mulheres), idade (dois de faixa etária mais jovem e dois de faixa 
etária mais velha) e nível de escolaridade (dois com ensino superior e dois com 
ensino básico). A metodologia utilizada envolve a realização de entrevistas e 
questionários para coleta de dados de fala, seguida de posteriores análises oitiva 
e acústica de tais dados. A análise é baseada em duas teorias: a Geometria de 
Traços (CLEMENTS;HUME, 1995) e a Sociolinguística. Os resultados obtidos 
foram: I) a palatalização do /S/ nessa comunidade é resultado de um processo 
dissimilatório motivado pelo Princípio de Contorno Obrigatório, que, nesse caso, 
evita sequência de consoantes, uma em coda e outra em onset, que 
compartilham o mesmo traço [coronal] não subespecificado II) A palatalização é 
categórica diante das consoantes /t/ e /d/, independentemente de variáveis 
socioculturais III) Diante de /n/ há flutuação entre as produções [coronal] e 
palatal, com predominância da variante [coronal] [-ant] [+dist] IV) Diante de /l/ há 
variação entre [coronal] e palatal, com predominância da [coronal], o que indica 
que a palatalização diante dessa consoante está em um estágio inicial. 

 
 
Palavras-chave: Palatalização; Fonologia; Geometria de Traços; Sociolinguística 

TITLE: Description of Natural Languages - Portuguese: Variant forms of the 

archiphoneme / S / in the potiguar speech 

Abstract 

 

This paper is inserted in the area of phonetics and phonology, more specifically 
in the discussion about the palatalization of post-vocalic / S /. The community of 
São José do Mipibu was selected to be investigated, from which four sub-grouped 
collaborators were selected according to gender (two men and two women), age 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2150 

 

(two younger and two older) and education (two with college or bachelor's degree 
and two with basic education). The methodology used involves interviews and 
questionnaires to collect speech data, followed by subsequent hearing and 
acoustic analysis of such data. The analysis is based on two theories: Feature 
Geometry (CLEMENTS; HUME, 1995) and Sociolinguistics. The results are: I) 
the / S / palatalization in this community is the result of a dissimilatory process 
motivated by the Obligatory Contour Principle (OCP), which avoids consonant 
sequence, one in the preview syllable's coda and one in the next syllable's onset, 
which share the [coronal] feature II) Palatalization is categorical before the 
consonants / t / and / d /, regardless of sociocultural variables III) There is 
variation between [coronal] and palatal productions before syllables started by 
/n/, with predominance of the variant [ coronal] [-ant] [+ dist] IV) There is variation 
between [coronal] and palatal productions before syllables started by /l/, with 
predominance of [coronal], which indicates that palatalization in this context is in 
an early stage. 

 
 
Keywords: Palatalization; Phonology; Feature Geometry; Sociolinguistics 
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TÍTULO: O MERCADO DE TRABALHO E A JUVENTUDE: A REALIDADE DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

 

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa desenvolvida sobre a dinâmica 
do mercado de trabalho no Estado do Rio Grande do Norte e em Natal e a 
situação do segmento juvenil no intervalo de um ano. O objetivo foi analisar o 
movimento do mercado de trabalho e situar a juventude, de faixa etária entre 25 
a 29 anos, na estrutura ocupacional em dois distintos momentos da conjuntura 
econômica, 2009 e 2017. A investigação se desenvolveu no intervalo de um ano 
(julho de 2018 a julho de 2019) e o seu embasamento demandou a utilização da 
aplicação do recurso técnico da entrevista semiestruturada e de questionários 
para obter dados primários junto aos jovens trabalhadores, além de dados 
secundários colhidos do Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS) e de 
uma vasta bibliografia relativa as transformações no mundo do trabalho e a 
juventude. Constatou-se que o RN acomoda um panorama de desigualdades de 
renda e oportunidades para a juventude trabalhadora, ocupada, sobretudo, nos 
setores de serviços, recebendo remuneração que variam entre 1,01 a 1,50 
salários mínimos. Ademais, o segmento juvenil vaga entre estágios, pequenos 
serviços e alternativas de sobrevivência, como também oscila entre tempos de 
trabalho de curta duração e o desemprego. 

 
 
Palavras-chave: Juventude. Mercado de trabalho. Precarização. 

TITLE: THE LABOR MARKET AND YOUTH: THE REALITY OF RIO GRANDE 

DO NORTE STATE 

Abstract 

 

This paper is the result of a research developed on the dynamics of the labor 
market in the state of Rio Grande do Norte (RN) and Natal and the situation of 
youth segment within one year. The objective was to analyze the labor market 
movement and situate the youth, aged between 25 and 29 years, in the 
occupational structure in two different moments of the economic conjuncture, 
2009 and 2017. The investigation was developed over a one-year period (from 
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July 2018 to July 2019) and its basis required the use of semi-structured interview 
technical resource, questionnaires to obtain primary data from young workers, a 
secondary data collected in Annual Report on Social Information (ARSI) and a 
bibliography research on changes in the world of work and youth. It was found 
that RN holds a panorama of income inequalities and opportunities for working 
youth, mainly employed in the service sectors, receiving remuneration ranging 
from 1.01 to 1.50 minimum wages. Besides, the youth segment moves between 
internships, small services and survival alternatives, as well they oscillate 
between short-term working times and unemployment. 

 
 
Keywords: Youth. Labor Market. Precariousness. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2153 

 

CÓDIGO: HS0659 

AUTOR: ANDREZA VIANA FONSECA 

ORIENTADOR: GLEYDSON PINHEIRO ALBANO 

 

 

TÍTULO: GLOBALIZAÇÃO E MEIO TECNICO CIENTIFICO INFORMACIONAL 

NA ZONA RURAL DA REGIÃO DO SERIDÓ-RN III - ACARI 

Resumo 

A Globalização tem início no período da expansão marítimo-comercial europeia 
no final do século XV e alcança seu auge na segunda metade do século XX, que 
tem início com fim da Segunda Guerra Mundial. A partir daí esse processo 
dissemina por todo mundo, alcançando e conectando, inclusive diversas 
localidades rurais. No entanto, pouco se sabe sobre os efeitos da globalização 
na zona rural da região Seridó potiguar, visto que os estudos sobre o tema ainda 
são muito escassos e não aprofundados. Partindo deste princípio a pesquisa o 
relatório em questão buscou analisar os impactos da chegada das tecnologias 
que caracterizam a globalização e o meio técnico-cientifico-informacional na 
zona rural do Seridó potiguar, através do município de Acari, com intuito de 
compreender como tais elementos reorganizam a estrutura socioespacial das 
comunidades rurais. A metodologia utilizada empreendeu a realização de 
pesquisa bibliográfica, observações em campo e a aplicação de 
questionáriosformulários na zona rural, bem como realização de cartografias das 
áreas onde há rede de internet. Diante desses procedimentos metodológicos foi 
possível concluir que a chegada da globalização trouxe mudanças positivas para 
a área analisada, ao promover o acesso a informação e as tecnologias que 
transforma a vida da população local. Entretanto essas mudanças também 
apresentam aspectos negativos, pois modificam a cultura do lugar ao ponto de 
prejudicar as singularidades socioculturais da zona rural do Seridó. 
 
Palavras-chave: Zona rural. Meio técnico- cientifico-informacional. Globalização. 

TITLE: GLOBALIZATION AND INFORMAL SCIENTIFIC TECHNICAL 

ENVIRONMENT IN THE RURAL AREA OF THE SERIDÓ-RN REGION 

Abstract 

Globalization begins next year from the twentieth century and reaches the first 
century of the twentieth century, beginning with the end of World War II. From 
this process, spread throughout the world, reaching and connecting, including 
several rural locations. However, little is known about the effects of globalization 
in the rural area of the region, as well as on the studies on the subject are still 
very scarce and not deepened. Areas of activity of the municipality of Acari, with 
the aim of reorganizing a socio-spatial structure of rural communities. The 
existing wired survey in the age of bibliographically, in the field and the application 
of questionaries in rural zone. From the statistical data, it was possible to 
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conclude that globalization has been updated to an area of analysis, to promote 
access to information and to technologies that transform the life of the local 
population. The other forms of isolation, such as the sociocultural singularities of 
the rural area of Seridó. 
 
Keywords: countryside. technical-scientific-informational. Globalization. 
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TÍTULO: Relações étnico-raciais e o Livro Didático de História: uma análise das 

fichas de avaliação do PNLD (2003 – 2015) 

Resumo 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar a aplicação da Lei Nº 10.639/03 nas 
fichas de avaliação do ano de 2015 voltadas para a disciplina de História do 
Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), documento utilizado 
no processo de seleção das coleções a serem compradas pelo Estado brasileiro. 
Acredita-se ser necessário a apropriação de novas documentações que 
subsidiem outras alternativas e outros olhares da problemática que envolve o 
tratamento de uma política pública, aqui sendo o PNLD, com temáticas 
específicas, no caso, a história da África e dos afro-brasileiros. Para isto, foi 
analisado como os avaliadores se apropriam das chaves de respostas que são 
colocadas pelos editais e como constroem seus argumentos nas fichas de 
avaliação. Constatou-se que os variados aspectos apontados pelos avaliadores 
são pontos positivos com relação ao cumprimento da Lei Nº 10.639/03, pois 
demonstram uma preocupação com a sua aplicação. 
 
Palavras-chave: Ensino de História; Livro didático; Lei 10.639/03. 

TITLE: Ethnic-racial Relations and the History didactic book: an analysis of the 

PNLD assessment sheets (2003 - 2015) 

Abstract 

The purpose of this research is to analyze the application of Law No. 10.639 / 03 
in the evaluation sheets of 2015 focused on the discipline of History of the 
National Program of Book and Teaching Material (PNLD), a document used in 
the process of selecting the collections to be purchased by the Brazilian state. It 
is believed that it is necessary the appropriation of new documentation that 
subsidize other alternatives and other views of the problem that involves the 
treatment of a public policy, being the PNLD this public policy, with specific 
themes, in this case, the history of Africa and Afro-Brazilians. For this, it was 
analyzed how the evaluators appropriate the answer keys that are placed by the 
edicts and how they build their arguments in the evaluation forms. It was found 
that the various aspects pointed out by the evaluators are positive points 
regarding compliance with Law No. 10.639/03, as they demonstrate a concern 
with its application. 
 
Keywords: History Teaching, Didactic Book, Law 10.639/03. 
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TÍTULO: CARTOGRAFANDO POÉTICAS DO APRENDER NAS ARTES 

CÊNICAS 

Resumo 

 

Resumo: O ensino das Artes passou por diversas transformações até se tornar 
legitima através das leis que organizam os planos da educação no Brasil. 
Atualmente o ensino das Artes Cênicas enquanto disciplina institucionalizada, se 
apresenta de maneira diferenciada em relação ao aprendizado, em contraponto 
aos modelos e métodos do aprender de disciplinas tradicionais no âmbito 
escolar. A partir da perspectiva de que o potencial do aprendizado nas Artes 
pode possibilitar um entendimento diversificado, utilizamos o espaço dado pelo 
Estágio Supervisionado para Formação de Professores em Teatro, para praticar 
e observar a utilização dos Jogos Teatrais e Dramáticos como maneira lúdica de 
apresentar conteúdos no espaço escolar. Caracterizamos a metodologia da 
nossa pesquisa como exploratória, tendo em vista que a mesma tinha o objetivo 
de aproximação, de uma visão geral do estudo. Como resultado nesta pesquisa, 
podemos observar que dentro da sala de aula que nos serviu com campo de 
estudo, que os alunos e alunas puderam experienciar através dos jogos teatrais 
e dramáticos uma maneira não convencional de aprender os conteúdos 
propostos no plano de aula. Por fim, percebeu-se com essa pesquisa que os 
jogos utilizados em sala, se mostraram uma ferramenta do Aprender. Podendo 
ser utilizada na construção de projetos de ensino na escola. Destaca-se também 
a necessidade da inclusão de práticas lúdicas para o aprendizado escolar. 

 
 
Palavras-chave: ARTES CÊNICAS. APRENDER. JOGO. EDUCAÇÃO. 

TITLE: CARTOGRAPHING POETICS OF LEARNING IN THE SCENIC ARTS 

Abstract 

Abstract: The teaching of the arts went through several transformations until it 
became legitimate through the laws that organize the education plans in Brazil. 
Nowadays the teaching of the Performing Arts as institutionalized discipline, 
presents itself in a different way in relation to the learning, in contrast to the 
models and methods of learning of traditional disciplines in the school context. 
From the perspective that the potential of learning in the arts can enable a diverse 
understanding, we use the space provided by the Supervised Stage for Teacher 
Training in Theater, to practice and observe the use of Theater and Dramatic 
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Games as a playful way to present content in the school space. We characterized 
the methodology of our research as exploratory, considering that it had the 
objective of approximation, an overview of the study. As a result of this research, 
we can observe that within the classroom that served us as a field of study, that 
students were able to experience through theatrical and dramatic games an 
unconventional way of learning the contents proposed in the lesson plan. Finally, 
it was noticed with this research that the games used in the room, proved to be a 
learning tool. Can be used in the construction of teaching projects at school. It 
also highlights the need to include playful practices for school learning. 
 
Keywords: Keywords: Performing Arts. Learn. Game. Education. 
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TÍTULO: Os direitos do nascituro no contexto das ações de wrongful life e 

wrongful birth 

Resumo 

 

O presente trabalho ter como escopo a delimitação dos direitos do nascituro 
diante das ações de wrongful life e wrongful birth, ainda pouco comuns no 
cenário do direito brasileiro. Dedica-se também a explorar a origem de tais ações 
e sua aplicabilidade, por meio da análise de sentenças consideradas pertinentes, 
dando ênfase na obrigação de indenizar gerada pela atuação do médico e sua 
responsabilidade civil. Os casos em questão são referentes ao nascimento de 
crianças portadoras de determinadas deficiências congênitas, que poderiam ter 
sido diagnosticadas durante a gravidez, tornando possível, deste modo, a sua 
interrupção dentro do prazo legalmente previsto para realização de tal prática. 
Todavia, por erro ou falha no diagnóstico, a informação sobre esta anomalia não 
chegou até os pais, e a gravidez seguiu seu curso natural, culminando no 
nascimento de uma criança portadora de graves limitações responsáveis por 
comprometer não apenas a qualidade de vida da própria criança, como também 
dos pais. Contudo, é válido salientar que esta análise foi desenvolvida levando 
em consideração ambientes jurídicos em que é legalmente permitida a 
interrupção gestacional. 

 
 
Palavras-chave: Wrongful birth. Wrongful life. Dano. Responsabilidade. 

Indenização. 

TITLE: The rights of the unborn child in the context of the wrongful life and 

wrongful birth actions 

Abstract 

 

The present work has as scope the delimitation of the rights of the unborn child 
in face of the wrongful life and wrongful birth actions, still uncommon in the 
brazilian law scenario. It is also dedicated to exploring the origin of such actions 
and their applicability, through the analysis of judgments considered pertinent, 
emphasizing the obligation of indemnity generated by the physician's 
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performance and his civil liability. The cases in question refer to the birth of 
children with certain congenital disabilities who could have been diagnosed 
during pregnancy, thus making it possible to interrupt them within the legally 
prescribed period for such practice. However, due to error or misdiagnosis, 
information about this anomaly did not reach the parents, and the pregnancy 
followed its natural course, culminating in the birth of a child with severe 
limitations responsible for not only compromising the child's own quality of life, as 
well as parents. 

 
 
Keywords: Wrongful birth. Wrongful life. Damage. Responsibility. Indemnity. 
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TÍTULO: Reinventando Juventude(s): Compreendendo a potencialização de 

práticas culturais juvenis 

Resumo 

Sabendo que existe uma significativa parcela de jovens brasileiros dentro de 
situações de risco e vulnerabilidade, nossa pesquisa busca identificar e 
compreender que tipo de estratégias de resiliência tem sido alcançadas por 
jovens em duas capitais nordestinas. Delineando-se dentro de um paradigma 
qualitativo, os jovens pesquisados foram convidados a falar sobre resiliência a 
partir da sua história de vida dentro de grupos reflexivos construídos em quatro 
instituições de Natal (RN) e Recife (PE) que tem arte e cultura como base de 
suas intervenções e que recebem jovens moradores e moradoras de bairros 
periféricos, no qual tem como traço unitivo as dificuldades de acesso e 
manutenção a equipamentos sociais de educação, transporte, saúde, segurança 
e lazer. Primeiro eles eles delineiam como deveria ser o viver bem individual e 
coletivo, trazendo a “garantia e acesso a saúde e educação, boa estrutura 
urbana e fortalecimento do coletivo”. Depois, eles identificam os desafios de viver 
num contexto de vulnerabilidade, categorizados em “violência urbana, 
desigualdade social e questões de gênero e sexualidade”. Por último, relatam 
que as estratégias para alcançar o viver bem dentro de um contexto de risco e 
vulnerabilidade envolvem a busca por autonomia coletiva e luta pela garantia dos 
direitos que lhes são constantemente negados. Trazendo, inclusive, o papel 
positivo dos projetos sociais que estão inseridos como ponte para uma vida mais 
saudável. 
 
Palavras-chave: resiliência; juventude; intervenções baseadas em arte e cultura; 

TITLE: Reinventing Youth(s): Understanding the Potentiation of Youth Cultural 

Practices 

Abstract 

Knowing that there is a significant portion of young Brazilians within situations of 
risk and vulnerability, our research seeks to identify and understand what kind of 
resilience strategies have been achieved by young people in two northeastern 
capitals of Brazil. Outlined within a qualitative paradigm, the young people 
surveyed were invited to talk about resilience from their life story within reflective 
groups built in four institutions of Natal (RN) and Recife (PE) that have art and 
culture as their basis of their interventions and that receive young residents of 
peripheral neighborhoods, where their unit trait is the difficulties of access and 
maintenance to social equipments of education, transportation, health, safety and 
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leisure. First they outline what the individual and collective living should be like, 
bringing the “guarantee and access to health and education, good urban structure 
and the strengthening of the collective”. Then they identify the challenges of living 
in a context of vulnerability, categorized as “urban violence, social inequality and 
gender and sexuality issues”. Finally, they report that strategies to achieve good 
living within a context of risk and vulnerability involve the search for collective 
autonomy and the struggle for the guarantee of rights that are constantly denied 
them. Bringing even the positive role of social projects that are inserted as a 
bridge to a healthier life. 
 
Keywords: resilience; youth, arts-based interventions; 
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TÍTULO: Estratégias de sobrevivência e superação do desemprego entre 

trabalhadores do interior do estado 

Resumo 

O plano de trabalho é um recorte da pesquisa “Vivências dos trabalhadores 
desempregados: estratégias de sobrevivência, superação e significação do 
trabalho/desemprego”, coordenado pelo Professor Fellipe Coelho-Lima. Busca 
analisar as experiências dos trabalhadores e trabalhadoras que vivenciam o 
desemprego e as estratégias de enfrentamento utilizadas por trabalhadores/as 
residentes em cidades interioranas. Participara 35 pessoas habitantes em 
cidades da região do Trairi do Rio Grande do Norte. Encontrou-se que 
majoritariamente os participantes desejam um trabalho formal, como meio de 
segurança. Os entrevistados apontaram ainda, a importancia do suporte familiar 
para o enfrentamento da fase do desemprego. O apoio de amizade foi colocado 
como o meio mais utilizado para a busca de um novo emprego. Além disso, foi 
descrito também que os trabalhadores enxergam o estudo como enfrentamento 
ao desemprego. A estratégia menos utilizada no entanto, foi a SINE. Os 
resultados obtidos podem colaborar para entender as características do 
desemprego na região Nordeste. 
 
Palavras-chave: Desemprego; Estratégia; Superação; Sobrevivência 

TITLE: Survival strategies and overcoming unemployment among workers in the 

interior of the state 

Abstract 

The plan of work is a clipping of the research “Vivências dos trabalhadores 
desempregados: estratégias de sobrevivência, superação e significação do 
trabalho/desemprego", coordenated by Professor Fellipe Coelho-Lima. It seeks 
to analyze the countryside worker's experience through unemployment and their 
coping strategies. 35 people from cities in the Trairi region of Rio Grande do Norte 
participated. It was found that mostly participants want a formal job, as a way of 
having security. The interviewed pointed the importance of family support to 
tackle unemployment phase. The friendship support was pointed as the most 
used way to find a new job. Besides, it was also described that the workers see 
the formal education as a way to confront unemployment. However, the less used 
strategy was SINE. The results obtained may contribute to understand the 
characteristics of unemployment at Norteast region. 
 
Keywords: Unemployment; Strategy; Overcoming; Survival 
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TÍTULO: P1MC - Programa de formação e mobilização social para a convivência 

com o semiárido - um milhão de cisternas rurais: contribuições e limites para a 

convivência com o Semiárido potiguar. 

Resumo 

O Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o 
Semiárido (P1MC), é uma alternativa que demonstra a potencialidade da 
organização da população do Semiárido brasileiro na reivindicação de seus 
direitos. Advindo da iniciativa da sociedade civil organizada, visando promover a 
perspectiva da Convivência, esse programa demonstra a possibilidade de 
conciliar o comprometimento com um agir que visa o desenvolvimento 
socioambiental. Diante de um contexto de mudanças climáticas, desertificação, 
iniquidades estruturantes na relação entre as classes sociais, cria-se a 
necessidade da reflexão sobre as vulnerabilidades socioambientais a fim de 
perceber as estratégias mais contextualizadas, para enfrentar não o clima, 
culpabilizando a realidade natural, mas a forma inadequada de reproduzir modos 
de vida em sociedade e de relação com a natureza. A partir dessa análise 
percebe-se a potencialidade de uma série de iniciativas que visam a nível local 
e regional fortalecer a capacidade desenvolvimento sustentável, fomentando 
sujeitos sociais que percebem que é possível conviver com a semiaridez. 

 
Palavras-chave: P1MC; Vulnerabilidade Socioambiental; Convivência com o 

Semiárido 

TITLE: P1MC - Training and social mobilization program for living with the 

semiarid - one million rural cisterns: contributions and limits for living with the 

potiguar semiarid. 

Abstract 

 

The Training and Social Mobilization Program for Coexistence with the Semiarid 
(P1MC), is an alternative that demonstrates the potential of the organization of 
the population of the Brazilian Semiarid in claiming their rights. Coming from the 
initiative of the organized civil society, aiming to promote the perspective of 
Coexistence, this program demonstrates the possibility of reconciling the 
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commitment with an action that aims the social and environmental development. 
Faced with a context of climate change, desertification, structuring inequities in 
the relationship between social classes, there is a need to reflect on 
socioenvironmental vulnerabilities in order to understand the most contextualized 
strategies, not to confront the climate, blaming natural reality, but the inadequate 
way of reproducing ways of life in society and of relationship with nature. From 
this analysis one can see the potential of a series of initiatives that aim at local 
and regional level to strengthen the sustainable development capacity, fostering 
social subjects who realize that it is possible to live with semi-acidity. 

 
 
Keywords: P1MC; Social and environmental vulnerability; Living with the 

Semiarid 
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TÍTULO: O que me sustenta nas renováveis? A percepção de educadores e 

egressos de cursos de energias renováveis sobre sua área de trabalho 

Resumo 

 

A energia é onipresente na vida humana e, embora as pessoas não percebam 
seu uso no cotidiano, fazemos parte de uma sociedade de consumo 
caracterizada por um desperdício enorme (e insustentável) dessa energia. 
Atualmente, o Brasil apresenta um grande crescimento da implantação de 
algumas fontes renováveis de energia (FREs), que tem estimulado o surgimento 
de diferentes cursos para formação de profissionais especializados, 
especialmente em áreas como eólica e solar. Assim, este estudo exploratório 
focou em pessoas-chave que, de alguma forma, estão envolvidas com as 
oportunidades educacionais relacionadas às FREs, já que entendemos que o 
setor educacional represente uma força social bem estabelecida na sociedade. 
Os resultados despontados nas entrevistas foram separados em quatro eixos de 
análise: histórico e carreira, mercado de trabalho, envolvimento social e 
desenvolvimento sustentável. De forma geral, as respostas indicaram 
concordância com estudos anteriores, em que o viés econômico é colocado em 
primeiro plano, mas notamos existir uma lacuna na comunicação entre os 
campos de saber, que pode estar influenciando isso. Então, consideramos que 
este trabalho auxilia na investigação a respeito das características ambientais e 
sociais das FREs, o que diz respeito a aspectos importantes do futuro do planeta, 
como a necessidade de mudança paradigmática na energia e a complexidade 
de lidar com dilema civilizatório do desenvolvimento sustentável. 

 
 
Palavras-chave: Fontes renováveis de energia; Educadores; Envolvimento social 

TITLE: What sustains me in renewables? The perception of educators and 

graduates of renewable energy courses about their work área 

Abstract 
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The energy is ubiquitous in human life and, although people do not realize its use 
in everyday life, we are part of a consumer society characterized by a huge (and 
unsustainable) waste of energy. Currently, Brazil has a great growth in the 
implementation of some renewable energy sources (RES), which has stimulated 
the emergence of different courses for the formation of specialized professionals, 
especially in areas such as wind and solar power. Thus, this exploratory study 
focused on key people who are somehow involved with educational opportunities 
related to RES, as we understand that the education sector represents a well-
established social force in society. The results presented in the interviews were 
separated into four axes of analysis: history and career, labor market, social 
involvement and sustainable development. In general, the answers indicated 
agreement with previous studies, in which economic bias is placed in the 
foreground, but we note that there is a gap in communication between fields of 
knowledge, which may be influencing this. Therefore, we consider that this work 
assists in the investigation of the environmental and social characteristics of RES, 
concerning important aspects of the planet's future, such as the need for 
paradigmatic change in energy and the complexity of dealing with the 
civilizational dilemma of sustainable development. 

 
 
Keywords: Renewable energy sources; Educators; Social involvement 
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TÍTULO: Práticas de Linguagem no mundo globalizado 

Resumo 

 

Este plano de trabalho integra o projeto de pesquisa “Linguagem e sociedade 
contemporânea”, dirigido pela professora Renata Archanjo, do departamento de 
línguas e literaturas estrangeiras modernas (DLLEM) da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN). A pesquisa se propõe a estudar as práticas de 
linguagem em uso na sociedade contemporânea à luz de uma teoria crítica que 
aborde os problemas de linguagem como emergentes da vida social de sujeitos 
reais em suas práticas sociais (historicamente situadas e contextualizadas). O 
objetivo geral deste projeto é refletir sobre as questões de linguagem que se 
relacionem com práticas sociais recorrentes nas sociedades contemporâneas 
globalizadas. Especificamente, a proposta da pesquisa que já está em 
desenvolvimento, pois é parte de um projeto guarda-chuva mais amplo. 
Procuraremos discutir as crenças e valores compartilhados sobre o ensino e a 
aprendizagem de línguas interrogando-se se essas práticas de linguagem 
podem se transformar em ferramentas de transformação social no mundo 
globalizado. O problema que embasa a pesquisa é: O conhecimento de língua 
estrangeira enquanto capital linguístico e social promove mobilidade e 
transformação social? Os dados da pesquisa foram obtidos através de 
questionários distribuídos para alunos e professores dos institutos de idiomas da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 
 
Palavras-chave: Ensino-aprendizagem de línguas; Políticas linguísticas; Capital; 

TITLE: Language Practices in the globalized world 

Abstract 

 

This work plan integrates the research project “Language and contemporary 
society” conducted by Professor Renata Archanjo, member of the Department of 
Language and Modern Foreign Literature at the Federal University of Rio Grande 
do Norte. The research investigates language practice utilized in the 
contemporary society in light of a critical theory which approaches language 
problems as an emerging issue from a social life of real individuals in their social 
practice (historically situated and contextualized). The project aims at reflecting 
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about social language questions which are related to social practice recurring in 
a globalized society. Specifically, the research proposition has been already 
developed since it is a component of a broader project. We will discuss beliefs 
and values common to the language teaching and learning, interrogating whether 
the aforementioned practice might become instruments of social transformation 
in a globalized world. The problem which underpins the research is: could the 
knowledge of a foreign language as a linguistic and social capital promote social 
mobility and transformation? 

 

Data generation was based through questionnaires distributed among students 
and teachers of the idioms institutes at the Federal University. 

 
 
Keywords: Language teaching-learning; Linguistic policies; Capital. 
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TÍTULO: Cartografias literárias de Lovecraft (1905-1917) 

Resumo 

Esse relatório é resultado da pesquisa O 'Círculo de Lovecraft' - Cartografias 
Literárias e Explorações Geocríticas (1927-1937), iniciada em abril de 2019. 
Para esse estudo foi levado em conta os textos anteriores ao período de 1927, 
tendo como ponto de partida o início da vida literária de Howard Phillips 
Lovecraft. O objetivo central deste trabalho é concentrado em investigar o 
espaço na literatura de horror de Lovecraft. Dessa forma, a geocrítica, método 
centrado em interpretar a forma como os espaços são representados na 
literatura, foi utilizada para compreender a cartografia literária que é montada 
pelo autor a partir das suas vivências do mundo real e então ressignificadas em 
uma literatura fantástica. 
 
Palavras-chave: História dos Espaços, Geocrítica, Horror. Lovecraft. 

TITLE: Literary cartographies of Lovecraft (1905-1917) 

Abstract 

This report is the result of the research The ‘Lovecraft circle’ – literary 
cartographies and geocritical explorations (1927 – 1937) which began in april 
2019. This paper took into account the tales written before 1927, starting with the 
beginning of the literary life of Howard Phillips Lovecraft. The main purpose of 
this paper is to investigate space in Lovecraft`s horror literature. Thus, 
geocriticism, a method that interprets the way that spaces are represented in 
literature, was used to understand the literary cartography that is assembled by 
the author from his real world experiences and then re-signified in a fantastic 
literature. 
 
Keywords: History of Spaces, Geocritics, Horror. Lovecraft. 
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TÍTULO: Diagnóstico dos conflitos socioambientais na Zona Costeira do RN: 

principais constatações quanto às suas formas de enfrentamento. 

Resumo 

 

O presente artigo tem a pretensão de expor um pouco do andamento do projeto 
de pesquisa “Conflitos socioambientais na Zona Costeira do RN: um perfil da 
realidade contemporânea e uma análise sobre o papel do Direito e do Judiciário” 
ligado ao Departamento de Direito Público da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, de modo a expor o diagnóstico dos resultados obtidos até o 
presente momento da pesquisa e, a partir disso, começar a falar sobre as formas 
de enfrentamento desses conflitos existentes na Zona Costeira do Estado. 

 
 
Palavras-chave: Zona Costeira; conflito socioambiental; Direito Ambiental. 

TITLE: Diagnosis of socioenvironmental conflicts in the Coastal Zone of RN: main 

findings regarding their ways of coping. 

Abstract 

 

The purpose of this article is to expose a little of the progress of the research 
project “Socio-environmental conflicts in the RN Coastal Zone: a profile of 
contemporary reality and an analysis of the role of law and the judiciary” linked to 
the Department of Public Law of the Federal University of Rio Grande do Norte, 
in order to expose the diagnosis of the results obtained until the present moment 
of the research and, from that point, to start talking about the ways of confronting 
these conflicts existing in the Coastal Zone of the State. 

 
 
Keywords: Coastal zone; socio-environmental conflict; environmental law. 
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TÍTULO: Mulheres viajantes do século XIX e a tradução da realidade: o caso de 

Adèle Toussant-Samson 

Resumo 

 

O presente artigo visa trazer à luz os resultados obtidos na pesquisa intitulada 
“Mulheres viajantes do século XIX e a tradução da realidade: o caso de Adèle 
Toussaint-Samson”. Integrando um projeto de pesquisa mais abrangente – O 
estudo da tradução de culture specific items em relatos de viajantes sobre o 
Brasil de meados do século XIX ao início do século XX –, busca-se contribuir 
para a análise do corpus pré-selecionado pela coordenadora/orientadora do 
projeto. O objetivo específico de nossa pesquisa é identificar os culture specific 
items (CSI/ICE) (FRANCO, 2013 [1996]) presentes na obra Une parisienne au 
Brésil escrita em 1883 por Adèle Toussaint-Samson. Muito mais que descrições 
corriqueiras, a autora-viajante retrata o Brasil Imperial de um ponto de vista 
feminino e singular, interessando-se, especialmente, pelo cotidiano das 
mulheres. Os CSI/ICE da obra foram identificados e o respectivo processo 
tradutório analisado de acordo com as categorias elaboradas por Javier Franco 
Aixelá (2013 [1996]). Para efeito de análise, optou-se pelo campo semântico da 
gastronomia. 

 
 
Palavras-chave: Mulheres viajantes. Relatos de viagem. Cultural Specific Items. 

TITLE: Traveller women of the nineteenth century and the translation of reality: 

the case of Adèle Toussaint-Samson 

Abstract 

 

This article aims to bring to light the results obtained in the research entitled 
“Traveller women of the nineteenth century and the translation of reality: the case 
of Adèle Toussaint-Samson”. Integrating a broader research project - The study 
of the translation of culture specific items in travellers’ reports about Brazil from 
the mid-19th century to the early 20th century - seeks to contribute to the analysis 
of the corpus pre-selected by the coordinator / project advisor. The specific 
objective of our research is to identify the culture specific items (CSI / ICE) 
(FRANCO, 2013 [1996]) present in the book Une parisienne au Brésil written in 
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1883 by Adèle Toussaint-Samson. Much more than ordinary descriptions, the 
traveling author portrays Imperial Brazil from a feminine and singular point of 
view, especially interested in the daily lives of women. The CSI / ICE of the work 
were identified and the respective translation process analysed according to the 
categories elaborated by Javier Franco Aixelá (2013 [1996]). For analysis 
purposes, the semantic field of gastronomy was chosen. 

 
 
Keywords: Traveller Women. Travel reports. Cultural Specific Items. 
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TÍTULO: Percepção das empresas de receptivo quanto á insegurança em 

Natal/RN. 

Resumo 

A criminalidade gera inúmeros impactos negativos para todos os setores da 
sociedade e com o turismo não seria diferente, tendo em vista que a violência 
exacerbada pode levar a um rápido declínio de uma localidade turística. Apesar 
disto existem poucos estudos que se aprofundem nas consequências desta 
criminalidade ou da imagem que ela gera no turismo de determinado destino 
turístico. Diante desse cenário, esta pesquisa traz à tona a relevância de estudar 
sobre a criminalidade, trazendo como recorte espacial a cidade do Natal (Rio 
Grande do Norte), e tendo como objetivo central analisar como a insegurança 
tem interferido no modus operandi das empresas de turismo receptivo. A 
metodologia utilizada para alcançar o objetivo proposto pelo estudo foi a 
realização de um estudo sobre as implicações dos fenômenos abordados, 
levantamento de dados do estado e do município em questão para que as 
considerações elencadas estejam o mais próximas à realidade e entrevistas 
semi-estruturadas com pessoas do nível estratégico das empresas de receptivo 
natalense. A pesquisa revelou números e evidenciou que o medo do crime 
ocasiona mudanças no modus operandi dos empreendimentos receptivo de 
localidades turísticas com grandes taxas de criminalidade. 
 
Palavras-chave: Criminalidade, Insegurança, Turismo. 

TITLE: Perception of receptive companies regarding insecurity in Natal/RN. 

Abstract 

Criminality generates numerous negative impacts for all sectors of society and 
tourism would not be different, given that the exacerbated violence can lead to a 
rapid decline of a tourism region. Despite this, there are few studies that deeply 
investigate the consequences of criminality or the image that it creates in tourism 
of a certain tourist destination. In face of this scenario, the present research 
brings up the relevance of studies on crime, bringing the city of Natal (Rio Grande 
do Norte) as it’s spatial cutout, and having as a central objective to analyze how 
insecurity has interfered in the modus operandi of receptive tourism companies. 
The methodology used to reach the objective proposed by the study was to carry 
out a study on the implications of the phenomenon addressed, data gathering of 
the state and municipality in question so that the considerations listed are closer 
to reality and semi-structured interviews with people from the strategic level of 
receptive companies from Natal. The survey revealed numbers and showed that 
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fear of crime causes changes in the modus operandi of enterprising ventures of 
tourism regions with high crime rates. 
 
Keywords: Criminality, Insecurity, Tourism. 
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TÍTULO: Mapeando o Seridó prisional 

Resumo 

Este trabalho pretende analisar o sistema punitivo norte-rio-grandense tendo 
como base uma análise da pena e os seus reflexos no ambiente carcerário 
brasileiro. Sendo assim, serão pautadas questões que englobam a evolução da 
população prisional no Rio Grande do Norte na busca de expressar 
características do controle social que estão refletidas no procedimento penal. 
Essa linha de raciocínio é relevante porque tais aspectos influenciam 
diretamente na efetivação dos direitos dos presos e apenados e também no 
sentido atribuído às instituições prisionais. O trabalho tem como objetivo discutir 
as mudanças no valor da pena e a sua influência no crescimento da população 
carcerária nas duas últimas décadas na sociedade. A metodologia utilizada é 
baseada em estudos bibliográficos, pesquisa histórica e empírica em fontes 
oficiais do governo (Levantamento Nacional de informações penitenciárias, 
INFOPEN. Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Departamento de Monitoramento 
e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de medidas 
socioeducativas, DMF), que atuam na formulação e implementação das políticas 
públicas, as quais gerenciam ofertas de recursos para o sistema prisional. 
 
Palavras-chave: Sistema penal. Punição. População carcerária 

TITLE: MOVEMENT IN THE NORTH RIOGRANDENSE PENITENTIARY 

SYSTEMAND THE EXPLOSION OF THE PRISON POPULATION IN THE LAST 

TWODECADES: SOCIAL CONTROL AT RISK OR THREAT OF RISK. 

Abstract 

This paper aims to analyze the punitive system of Rio Grande do Sul based on 
an analysis of the penalty and its reflexes in the Brazilian prison environment. 
Thus, issues that encompass the evolution of the prison population in Rio Grande 
do Norte will be guided in the search to express characteristics of social control 
that are reflected in the criminal procedure. This line of reasoning is relevant 
because such aspects directly influence the enforcement of the rights of prisoners 
and convicts and also the sense attributed to prison institutions. This paper aims 
to discuss the changes in the value of the penalty and its influence on the growth 
of the prison population in the last two decades in society. The methodology used 
is based on bibliographic studies, historical and empirical research in official 
government sources (National Survey of Penitentiary Information, INFOPEN. 
National Council of Justice, CNJ. Department of Monitoring and Inspection of the 
Prison System and the System for the Execution of Socio-Educational Measures 
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, DMF), which act in the formulation and implementation of public policies, which 
manage resource offerings for the prison system. 
 
Keywords: Penal system. Punishment. Prison Population 
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TÍTULO: A FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO NORTE: 

ENTRE HISTÓRIAS E MEMÓRIAS 

Resumo 

 

O presente artigo integra o projeto de pesquisa “A Lei e a Escola: uma história 
da escola no Brasil (1808-2008)” e tem como finalidade trazer reflexões sobre a 
criação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a partir da 
análise de aspectos históricos, políticos e sociais dos processos e sujeitos que 
contribuíram tanto para sua criação quanto para sua consolidação. A pesquisa é 
documental e bibliográfica e, para análise, fazemos uso dos entendimentos de 
documento-monumento e memória para Le Goff e lugares de memória para 
Pierre Nora. Analisamos do contexto para o processo de criação da UFRN, em 
1958, até sua federalização em 1960. O estudo acerca das memórias da criação 
da UFRN apresenta diferentes significados no campo histórico-educacional, 
permitindo-a auferir um espaço importante no cenário histórico e político do Rio 
Grande do Norte. 

 
 
Palavras-chave: História da Educação. Memória. Criação. Universidade. UFRN. 

TITLE: THE UNIVERSITY FOUNDATION OF RIO GRANDE DO NORTE: 

BETWEEN STORIES AND MEMORIES 

Abstract 

 

This article integrates the research project “The Law and the School: A History of 
the School in Brazil (1808-2008)” and aims to bring reflections on the creation of 
the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), from from the analysis of 
historical, political and social aspects of the processes and subjects that 
contributed to both its creation and its consolidation. The research is 
documentary and bibliographic and we make use of the understandings of 
monument document and memory for Le Goff and memory places for Pierre 
Nora. We analyzed the UFRN in its creation processes in 1958, until its 
federalization in 1960. The study about the memories of the creation of UFRN 
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presents different meanings in the historical-educational field, allowing it to gain 
an important space in the historical and political scenario of Rio Grande do Norte. 

 
 
Keywords: History of Education. Memory. Creation. University. UFRN. 
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TÍTULO: Movimentos Sociais do Campo: Influências e Participação na 

Construção do Programa Territórios da Cidadania 

Resumo 

O presente Artigo tem como objetivo analisar através de dados empíricos obtidos 
por meio de entrevistas com militantes sociais e gestores que participaram dos 
Governos Lula e Dilma de 2003 a 2016, como se articulavam os movimentos 
sociais com atuação no meio rural. Quais eram suas pautas? O que defendiam? 
Como se organizavam? Como se deu suas atuações e relações com os 
governos de Centro-Esquerda que assumiram o país a partir de 2003, e quais 
foram as principais contradições e desafios encontrados por eles com a mudança 
de gestão em 2010. Quais estratégias foram adotadas por esses movimentos a 
partir da eleição de Dilma Rousseff? E como seu deu esse diálogo promovido 
entre movimentos organizados da sociedade civil e o governo federal, 
principalmente no que dizia respeito a política territorial, que ainda no Governo 
Lula resultou na criação do programa Territórios da Cidadania. 
 
Palavras-chave: movimentos sociais; territórios da cidadania, política pública, 

lula 

TITLE: Social Movements of the Field: Influences and Participations in the 

Construction of Territórios da Cidadania 

Abstract 

The following paper has the aim in analyse through empirical data gotten from 
interviews with social militants and managers that were part of Lula and Dilma’s 
govern from 2003 to 2016, how they articulate the social movements with role in 
the rural way. How they organized? How their role and relations happened with 
the center-left governs that has taken the control of the country starting in 2003, 
and which ones were the main contradictions and challenges found by them with 
the management changing in 2010? Which strategies where adopted by these 
movements starting from Dilma Rousseff´s election? And how it happened that 
dialogue promoted among the organized movements of civil society and the 
federal govern, especially in what concerns to the territorial politic, although still 
on Lula govern has resulted in the conception of the program Territórios da 
Cidadania. 
 
Keywords: Social movements; territórios da cidadania; public policy; lula. 
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TÍTULO: Avaliação das necessidades de mães de neonatos internados em 

Unidades de Terapia Intensiva Neonatal 

Resumo 

 

O momento do puerpério se caracteriza por uma maior vulnerabilidade à crises, 
tendo em vista as variadas alterações despertadas pelo parto e pelo nascimento 
(Maldonado, 2017). Sob essa perspectiva, considerando as internações de 
recém-nascidos nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) em 
decorrência de diferentes fatores, tais quais malformações, prematuridade, entre 
outros (Estevam & Silva, 2016), a vivência do puerpério para mães de neonatos 
sob essas condições pode desencadear sentimentos de tristeza, ansiedade e 
sofrimento (Foch, Silva, & Enumo, 2016). Nesse sentido, o presente estudo 
objetivou avaliar as necessidades de mães de neonatos hospitalizados em 
Unidades de Terapia Intensiva Neonatal. Trata-se de uma revisão integrativa da 
literatura, com estudos buscados nas subsequentes bases de dados: Scielo 
(Scientific Electronic Library Online), National Library of Medicine (Pubmed), 
Web of Science e Scopus. Como descritores, foram utilizados os termos 
“neonatal intensive care unit", "needs" e “mothers”, combinados mediante o 
booleano “and”. A partir dos critérios de seleção, dez estudos foram analisados 
e divididos em três categorias: necessidades de apoio, necessidades de 
autocuidado, e perdas na UTIN. Os resultados obtidos por esta pesquisa 
contribuem para a construção do conhecimento científico acerca das 
experiências das mães da UTIN, evidenciando a importância da humanização 
do cuidado diante das necessidades particulares dessas mulheres. 

 
 
Palavras-chave: Mães; Unidades de Terapia Intensiva; Puerpério. 

TITLE: Needs assessment of mothers of neonates admitted to Neonatal Intensive 

Care Units 

Abstract 

The moment of the postpartum period is characterized by a greater vulnerability 
to crises, given the varied changes aroused by childbirth and birth (Maldonado, 
2017). From this perspective, considering the hospitalizations of newborns in the 
Neonatal Intensive Care Units (NICU) due to different factors, such as 
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malformations, prematurity, among others (Estevam & Silva, 2016), the 
experience of puerperium for mothers of newborns under these conditions can 
trigger feelings of sadness, anxiety and suffering (Foch, Silva, & Enumo, 2016). 
In this sense, the present study aimed to assess the needs of mothers of 
neonates hospitalized in Neonatal Intensive Care Units. This is an integrative 
literature review, with studies searched in subsequent databases: Scielo 
(Scientific Electronic Library Online), National Library of Medicine (Pubmed), 
Web of Science and Scopus. As descriptors, we used the terms “neonatal 
intensive care unit”, “needs” and “mothers”, combined by the boolean “and”. From 
the selection criteria, ten studies were analyzed and divided into three categories: 
support needs , self-care needs, and losses in the NICU The results obtained by 
this research contribute to the construction of scientific knowledge about the 
experiences of NICU mothers, highlighting the importance of humanizing care in 
the face of the particular needs of these women. 
 
Keywords: Mothers; Intensive Care Units; Puerperium. 
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TÍTULO: REDE E CENTRALIDADE: A ARTICULAÇÃO URBANA DO OESTE 

POTIGUAR NO EIXO DA FERROVIA MOSSORÓ-SOUZA (1920-1951) 

Resumo 

No limiar do século XX, a região Oeste do Rio Grande do Norte carecia de uma 
infraestrutura viária que permitisse escoar o que era produzido na porção 
interiorana do território para o mercado externo, acarretando no não 
aproveitamento deste importante polo de produção agrícola do estado. A 
institucionalização das “Obras Contra as Secas”, por meio da ação da IOCS, 
permitiu a concretização de um desejo antigo das elites mossoroenses: a 
construção da ferrovia Mossoró-Souza, interligando o porto de Areia Branca ao 
interior do sertão norte-rio-grandense. Mas, de que forma essa estrada de ferro 
influenciou na consolidação de um encadeamento entre os assentamentos 
humanos ao longo do trajeto? Destarte, o objetivo do presente trabalho consiste 
em compreender o papel da estrutura ferroviária na constituição de uma rede 
urbana na mesorregião Oeste do RN, mediada pela centralidade regional 
mossoroense. Para tanto, toma-se como constructo teórico central os conceitos 
de redes técnicas e lugares centrais, a partir das discussões propostas por 
autores como Corrêa (1989), Dias (2000, 2005) e Santos (2008, 2009). Tais 
aportes fundamentaram sua confrontação com a historiografia local e a leitura 
crítica dos dados contidos nos relatórios governamentais. Verifica-se, 
efetivamente, o desenho de uma tessitura de pontos nodais articulados, 
hierarquizados e constituidores de uma hinterlândia comandados por um centro 
gestor: Mossoró. 
 
Palavras-chave: Rede Técnica; Lugar Central; Obras Contra as Secas; 

Nordeste/Brasil. 

TITLE: NETWORK AND CENTRALITY: THE URBAN ARTICULATION IN WEST 

OF RIO GRANDE DO NORTH ON THE MOSSORÓ-SOUZA RAILROAD (1920-

1951) 

Abstract 

At the threshold of the twentieth century, in the western region of Rio Grande do 
Norte, a road infrastructure that allows the flow or that was produced in the interior 
section of the territory territory to the foreign market, does not allow the use of 
this important agricultural production pole of the state. The institutionalization of 
“Works against Droughts”, through the action of the IOCS, allowed the fulfillment 
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of an old desire of the Mossoran elites: a construction of the Mossoró-Souza 
railroad, connecting the port of Areia Branca to the interior of the North-Rio 
sertão. great. But how has this railway influenced the consolidation of a long-term 
human settlement link? Thus, the objective of the present work is to understand 
the role of the railway structure in the constitution of an urban network in the 
western region of RN, mediated by the mossoroense regional centrality. 
Therefore, it takes as central theoretical construction of concepts of technical 
networks and central places, from the political discussions of authors such as 
Corrêa (1989), Dias (2000, 2005) and Santos (2008, 2009). Such arguments 
substantiated their confrontation with local historiography and the critical reading 
of the data contained in the records. Verify, effectively, or draw a fabric of 
articulated, hierarchical nodal points and constituents of a hinterland commanded 
by a managing center: Mossoró. 

 
Keywords: Technical Network; Central Place; Works Against Droughts; 

Northeast. 
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TÍTULO: AS TENDÊNCIAS NO MERCADO DE TRABALHO DOS 

ASSISTENTES SOCIAIS EM NATAL/RN 

Resumo 

O plano de trabalho “As tendências no mercado de trabalho dos assistentes 
sociais em Natal/RN”, relacionado ao projeto de pesquisa “A contrarreforma do 
Estado, o ajuste fiscal no Brasil e os impactos para o trabalho do assistente social 
na contemporaneidade (PVE15446-2018) vinculado ao grupo de estudos e 
pesquisas em “Questão Social, Política Social e Serviço Social”, referente ao 
departamento de Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), apresenta o estudo realizado acerca do mercado de trabalho 
dos(as) assistentes sociais em Natal/RN. Com isso, durante sua primeira etapa, 
realizou-se o mapeamento das tendências teóricas das produções científicas 
sobre as categorias “trabalho” e “mercado de trabalho” referente a área de 
Serviço Social a partir da análise dos trabalhos publicados no Encontro Nacional 
de Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS) entre os anos de 2014 a 2018. 
Dessa forma, o estudo vem sendo desenvolvido por meio de pesquisas 
bibliográficas e documentais e tem como principal fonte de dados os anais do 
referido evento. 
 
Palavras-chave: Serviço Social. Mercado de Trabalho. Produção de 

Conhecimento. 

TITLE: TRENDS ON THE SOCIAL WORKER'S LABOR MARKET IN NATAL/RN 

Abstract 

The work plan “Trends on the social worker's labor market in Natal/RN”, related 
to the research project “The State Counter-Reform, the fiscal adjustment in Brazil 
and the impacts on the work of social workers in contemporary times” 
(PVE15446- 2018) linked to the study and research group on “Social Issues, 
Social Policy and Social Work”, referring to the Department of Social Work of the 
Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), presents the study conducted 
on the labor market of ( as) social workers in Natal / RN. Thus, during its first 
stage, the theoretical trends of the scientific productions were mapped on the 
categories “work” and “labor market” referring to the Social Work area from the 
analysis of the works published in the National Meeting of Researchers in Social 
Service (ENPESS) from 2014 to 2018. Thus, the study has been developed 
through bibliographical and documentary research and has as its main source of 
data the annals of the referred event. 
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TÍTULO: O Direito Ambiental e a Economia do Compartilhamento: Perspectivas 

da Efetivação do Direito à Cidade 

Resumo 

A Economia do Compartilhamento consiste em um ascendente fenômeno 
econômico que se utiliza de plataformas virtuais, que reúnem os usuários 
(fornecedores e consumidores) em torno de um objetivo em comum, seja 
moradia ou transporte, por exemplo, de modo que as necessidades de cada 
indivíduo serão calculadas e compatibilizadas, bem como seus dados são 
administrados pela plataforma. Dessa forma, ainda que não seja tão recente, 
esta modalidade econômica ainda suscita uma série de questões jurídicas, por 
frequentemente atuar nas áreas cinzentas da regulação jurídica estatal, bem 
como seus efeitos nas rotinas das pessoas ainda não podem ser exatamente 
averiguados. Nesse sentido, o presente trabalho busca examinar os possíveis 
efeitos que a modalidade de transporte da Economia do Compartilhamento pode 
causar no que tange ao direito à cidade, focando-se nos seus pontos positivos e 
negativos, na perspectiva de reestruturação urbana para um desenvolvimento 
sustentável das cidades e para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos. 
A importância disto reside na necessidade atual de busca de alternativas para a 
solucionar os problemas advindos do tráfego concentrado nas cidades, como a 
perda de tempo no trânsito, o excesso de veículos particulares utilizados 
comumente por um indivíduo e a crescente demanda por espaços de 
estacionamento. 
 
Palavras-chave: Economia do Compartilhamento. Direito Ambiental. Direito à 

Cidade. 

TITLE: The Environmental Law and Sharing Economy: Perspectives of the 

Realization of the Right to the City 

Abstract 

 

The Sharing Economy is a growing economic phenomenon that utilizes virtual 
platforms, which reunite the users (providers und consumers) around a common 
objective, be it housing or transportation, for example, in a way that the 
necessities of the people are calculated and matched, as well as their data is 
administrated by the platform. Therefore, despite it is not recent anymore, this 
economic modality still provokes a series of juridical and legal questions, as it 
frequently acts in the grey areas of the state regulation, just as its effects on the 
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individual’s routines can’t be exactly verified. For that matter, this paper seeks to 
examine the possible effects that the transportation modality of the Sharing 
Economy can cause in relation to the right to the city, focusing on its positive and 
negative features, in the perspective of the urban restructuration for a sustainable 
development of the cities and for rising the quality of life of people. The 
importance of this rests on the actual necessity of searching alternatives to solve 
the problems generated on the concentrated traffic at the cities, as the loss of 
time while on transit, the excess of particular vehicles commonly used by only 
one person and the growing demand for parking spaces. 

 
 
Keywords: Sharing Economy. Environmental Law. Right to the City. 

Sustainability. 
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TÍTULO: Capacidade institucional e participação social no contexto da 

governança metropolitana 

Resumo 

 

O presente trabalho tem o propósito de analisar o perfil da sociedade civil e do 
terceiro setor de Macaíba a partir dos dados contidos no Mapa das Organizações 
da Sociedade Civil, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA). Para tal fim, é necessário estruturar o total de organizações existentes 
no município de Macaíba e classificar suas tipologias em consonância com sua 
(s) área (s) de atuação.Adotou-se as classificações construídas pelo IPEA, pelo 
estudo Fundações Privadas Sem Fins Lucrativos (FASFIL) e a do estudo feito 
por Lígia Lüchmann para Florianópolis, a fim de construir o desenho das 
atividades associativas existentes em Macaíba. 

 
 
Palavras-chave: Sociedade civil. Terceiro setor. Macaíba. 

TITLE: CIVIL SOCIETY AND ASSOCIATIVISM: an analysis of the associativism 

profile on Macaíba city 

Abstract 

 

The offensive of Neoliberalism in the 20th century was characterized by the 
regulation of the social economic activities by the own market reducing statal 
activity on social expenses and on its economy intervention. In this context the 
civil society has ascended in such a way that today there are 820.455 
organizations registered in Brazil (IPEA, 2019) composing the phenomenon 
called the Third Sector on the promotion of services with public goal in areas 
which the State exempt itself from the management responsibility. Facing this 
scenario it is elementary structurize the total of organizations existing in the 
Macaíba and classify its topologies in consonance with its operation (s) area (s). 
It was adopted the classifications used by IPEA from the Private Foundations 
without Lucrative Ends study and the classification from the associative study of 
Florianópolis by Lígia Lüchmann aiming to build the draw of associative activities 
existing in Macaíba. 
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Keywords: Civil Society; Third Sector; Macaíba. 
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TÍTULO: A cidade de Natal e suas representações: os investimentos 

modernizantes no discurso dos cronistas locais (1908-1929) 

Resumo 

 

Este trabalho objetiva analisar as representações sobre as transformações 
urbanas na cidade de Natal construídas por intelectuais ligados ao grupo 
dirigente do estado entre 1908 e 1929. Nesse período, políticos do Partido 
Republicano do Rio Grande do Norte implementaram uma série de investimentos 
materiais que, na visão desses grupos, produziriam uma nova cidade 
caracterizada por elementos embelezadores, tais como o bonde elétrico, a 
iluminação, o calçamento das ruas e o embelezamento dos jardins. Sob esse 
impulso da renovação, Manoel Dantas e Adherbal França, intelectuais 
associados à burocracia do Estado, escreveram crônicas reveladoras do modo 
como esses homens letrados conceberam as modificações na paisagem urbana 
e almejavam direcionar o público leitor para a incorporação de novos hábitos, 
compatíveis com o progresso material enfatizado nos periódicos locais e nas 
mensagens dos governadores dirigidas ao Congresso Estadual. Comparando 
crônicas publicadas em anos distintos e situando-as no momento político em que 
foram escritas, percebemos mudanças sensíveis na apreensão do tempo e do 
espaço da cidade ao longo do período analisado. Nos anos iniciais do século XX, 
analisamos que a maneira como os cronistas locais representaram as 
transformações na cidade incorporavam um expressivo entusiasmo pela 
aceleração do ritmo da dinâmica urbana. Esse discurso apresentou 
continuidades até a década de 1920. 

 
 
Palavras-chave: representação. imprensa. Natal. 

TITLE: The city of Natal and its representations: modernizing investments on the 

discourse of the local writers (1908-1929) 

Abstract 

 

This paper aims to analyze the representations about urban transformations in 
the city of Natal built by intellectuals linked to the state's ruling group between 
1908 and 1929. During this period, politicians from the Rio Grande do Norte 
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Republican Party implemented a series of material investments that, in the view 
of these groups, would produce a new city characterized by beautifying elements 
such as the electric tram, lighting, street pavement and gardens. Under this 
impulse of renewal, Manoel Dantas and Adherbal França, intellectuals 
associated with the state’s ruling group, wrote chronicles that reveal the way 
these literate men conceived urban landscape and aimed to direct the reading 
public towards the adoption of new social habits consistent with the material 
progress emphasized in local journals and the governor’s messages addressed 
to the State Congress. Comparing these chronicles, published in different years, 
and placing them at the political moment in which they were written, we noticed 
significant changes in the apprehension of the city's time and space over the 
period analyzed. In the early years of the twentieth century, we analyzed that the 
way local chroniclers represented the transformations in the city embodied a 
significant enthusiasm for the acceleration of the pace of urban dynamics. This 
discourse presented continuities until the late 1920s. 

 
 
Keywords: representation. press. Natal. 
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TÍTULO: Governo Aberto Municipal: comparativo das capitais do Norte e 

Nordeste Brasileiro 

Resumo 

 

Ao observar a recente conjuntura do cenário democrático brasileiro, têm-se a 
percepção de altos níveis de engajamento em tópicos tocantes ao controle 
social, participação e contribuição política, além de um elevado grau de exigência 
da população para com os seus representantes por meio da transparência das 
suas ações. O presente estudo busca averiguar o nível de implementação do 
paradigma de Governo Aberto por meio do Índice Institucional de Governo 
Aberto Municipal-IIGAM Brasil nas maiores cidades do Norte e Nordeste 
brasileiro. Através de abordagens quantitativas e qualitativa e pesquisa 
descritiva e exploratória realizou-se um panorama comparativo entre as regiões. 
O estudo resultou em maiores avanços no nível de implementação de Governo 
Aberto na região Nordeste, entretanto, descobriu-se também, relevantes casos 
de alto nível de colaboração na região Norte do país. 

 
 
Palavras-chave: Governo Aberto. Índice institucional. Região Norte. Região 

Nordeste. 

TITLE: Municipal Open Government: Comparative of the North and Northeast 

Brazilian Capitals 

Abstract 

 

Observing the recent conjuncture of the Brazilian democratic scenario, there is a 
perception of high levels of engagement in topics related to social control, 
participation and political contribution, as well as a high degree of demand from 
the population towards their representatives through transparency. of your 
actions. This study aims to investigate the level of implementation of the Open 
Government paradigm through the Municipal Open Government Institutional 
Index-IIGAM Brazil in the largest cities of the North and Northeast of Brazil. 
Through quantitative and qualitative approaches and descriptive and exploratory 
research, a comparative panorama was made between the regions. The study 
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resulted in further advances in the level of Open Government implementation in 
the Northeast region, however, also found relevant cases of high level of 
collaboration in the North region of the country. 

 
 
Keywords: Open Government. Institutional index. North region. Northeast 

Region. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2194 

 

CÓDIGO: HS0733 

AUTOR: CINTHYA LORRANY CAMARA FERREIRA 

ORIENTADOR: LINDIJANE DE SOUZA BENTO ALMEIDA 

 

 

TÍTULO: Associativismo na Zona Leste de Natal: uma leitura com base em 

Luchmann(2016) 

Resumo 

No Brasil pós junho de 2013, a efervescência dos movimentos sociais urbanos 
(Almeida,2018), que levou a voz do povo para as ruas em busca de serem 
ouvidos, trouxe uma pauta relacionada a necessidade de democratizar a 
democracia no Brasil, chamando a atenção do Estado mais uma vez para a 
necessidade de realizar uma gestão pautada nos princípios da administração 
pública e na garantia dos direitos. O associativismo é considerado pelos 
estudiosos dessa temática (Baquero.2005;Dagnino.2002) fundamental em uma 
democracia. O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise do 
associativismo existentes na Zona Leste da cidade do Natal/RN, buscando 
entender na prática a teoria do associativismo citada por Luchmann (2016), a 
qual ressalta uma tipologia de associações. Considerando que a participação 
social é uma condição para uma gestão democrática da cidade, e que a forte 
presença de um capital social pode colaborar para o bom desempenho 
governamental, a análise desenvolvida buscou refletir sobre as associações 
existentes na cidade do Natal à luz do Banco de dados do IPEA (2019). Em 
seguida, foi realizado um levantamento de dados sobre associativismo existente 
na Zona Leste da cidade, visando identificar quais os tipos de associações 
presentes nesta Zona Administrativa. 

 
Palavras-chave: participação social; associativismo; capital social. 

TITLE: East zone associations in Natal : A reading based on Luchmann(2016) 

Abstract 

In Brazil after June 2013, the effervescence of urban social movements (Almeida, 
2018), which took the voice of the people to the streets in search of being heard, 
brought to tge agenda the need to democratize democracy in Brazil, drawing 
attention once again to the need for management based on the principles of 
public administration and the guarantee of rights. Associativism is considered by 
scholars of this theme (Avritzer xxx, etc.) fundamental in a democracy. This paper 
aims to make an analysis of the associativism existing in the East Zone of Natal 
/ RN, seeking to understand in practice the theory of associativism cited by 
Luchmann (2016), which highlights a typology of associations. Considering that 
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social participation is a condition for the democratic management of the city, and 
that the strong presence of social capital can contribute to good government 
performance, the analysis developed sought to reflect on the existing 
associations in the city of Natal in light of the IPEA data (2019). Then, a survey 
was made of data on associations in the East Zone of the city, aiming to identify 
which types of associations are present in this Administrative Zone. 

 
Keywords: social organizations; participation; associativism. 
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TÍTULO: REPRESENTAÇÕES DE PERSONAGENS MENINAS NOS LIVROS 

DE LITERATURA INFANTIL NEGRA 

Resumo 

Este estudo bibliográfico se propõe a discutir as representações verbo-
imagéticas das personagens negras meninas em livros de literatura infantil, 
buscando responder à seguinte pergunta: Como são representadas as meninas 
negras na Literatura Infantil Negra? Este trabalho se apresenta como um afluente 
do plano de trabalho “Literatura Infantil Negra: debatendo a cor do silêncio por 
meio da ilustração de personagens meninas – 1ª etapa” no âmbito do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação Científica – CNPq/PIBIC/UFRN, vinculado ao 
projeto de pesquisa matriz “Literatura Infantil Negra: debatendo a cor do silêncio 
na sala de aula” (AMARILHA, [CNPq, 2018-2022]). Objetivou-se conhecer 
aspectos da cultura africana, por meio da representação de meninas, em livros 
de Literatura infantil, de maneira a valorizá-los e fazer face à discriminação e 
preconceito étnico-raciais e, assim, fortalecer uma educação antirracista em 
nossas escolas. Para tanto foram selecionadas as seguintes obras: Obax 
(NEVES, 2010); As tranças de Bintou (DIOUF;EVANS, 2004); Rainha-menina do 
Livro Os reizinhos de Congo (PEREIRA;LIMA, 2007) e Bruna e a galinha 
d’angola (ALMEIDA;SARAIVA, 2016). Os resultados mostram que cada uma das 
personagens representa um aspecto da cultura africana, são meninas que vivem 
seus destinos como protagonistas portadoras de valores que identificam 
pertencimentos sejam eles territorial, religioso e cultural. 
 
Palavras-chave: Literatura infantil negra; personagens meninas; cultura africana. 

TITLE: Representations of girls' characters in black children's literature books 

Abstract 

This bibliographical study proposes to discuss verbal-pictures representations of 
black girls characters in books of children’s literature, seeking to answer the 
following question: How are black girls represented in Black Children’s 
Literature? This work is presented as an afluente to the work plan “Black 
Children’s Literature: debating the color of silence by means of illustration of girls 
characters – 1st phase” in the contexto of the Institutional Program of Scientific 
Initiation Grant - CNPq/PIBIC/UFRN, linked to the main research Project “Black 
Children’s Literature: debating the color of silence in the classroom” (AMARILHA, 
[CNPq, 2018-2022]). This work has as a goal to get to know aspects of african 
culture by means of the representation of girls in books of Children’s Literature 
as a way to value them and confronting ethnical-racial discrimination and 
prejudice, therefore, to strengthen an anti-racism education at our schools. For 
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this reason we selected the following works: Obax (NEVES, 2010); As tranças de 
Bintou (DIOUF;EVANS, 2004); Rainha-menina do Livro Os reizinhos de Congo 
(PEREIRA;LIMA, 2007) e Bruna e a galinha d’angola (ALMEIDA;SARAIVA, 
2016). The results show that each one of the characters represent na aspect of 
african culture, they are girls who live their fates as protagonists who bear the 
values that identify a sense of belonging, be it territorial, religious or cultural. 
 
Keywords: Black children’s literature; girls characters; African culture. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2198 

 

CÓDIGO: HS0742 

AUTOR: THAIRONE DE SOUSA PAIVA 

ORIENTADOR: MARISE COSTA DE SOUZA DUARTE 

 

 

TÍTULO: Identificação e análise dos conflitos socioambientais na Zona Costeira 

do Rio Grande do Norte 

Resumo 

A faixa costeira de 410km de território norte-rio-grandense compreende 
municípios cujas áreas litorâneas, além de se servirem à moradia de diversas 
comunidades, apresentam atividades que, em incompatibilidade com outras 
atividades ou com interesses das comunidades, geram conflitos socioambientais 
que incidem no meio ambiente da Zona Costeira, patrimônio nacional previsto 
no art. 225, § 4º, da Constituição Federal. Nesse sentido o presente artigo vem 
expor resultados parciais (obtidos entre o período 2017-2019) do Projeto de 
Pesquisa “Conflitos Socioambientais na Zona Costeira do RN” que tem como 
objetivo geral a identificação e a análise dos conflitos socioambientais presentes 
na Zona Costeira do Estado do Rio Grande do Norte, visando obter um 
diagnóstico dos interesses envolvidos e a possibilidade de delimitação de 
soluções concertadas para tais conflitos. Em desenvolvimento e conclusão, é 
ressaltada a necessidade de uso de autocomposição ou outras formas de 
enfrentamento daqueles conflitos, além da importância do conhecimento técnico 
e jurídico para solucionar casos em que o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado está em risco. 
 
Palavras-chave: Direito Ambiental. Conflitos Socioambientais. Zona Costeira. 

TITLE: Identification and analysis of Socio-environmental Conflicts in the Coastal 

Area of Rio Grande do Norte 

Abstract 

The 410km of coastline in the state of Rio Grande do Norte comprises 
municipalities that, besides being dwellings of several communities, present 
activities that, in incompatibility with other activities or with the interests of the 
communities, generate socio-environmental conflicts that affect the environment 
of the Coastal Zone, national heritage provided in art. 225, § 4º, of the Federal 
Constitution. In this sense, this research has as its general objective the 
identification and analysis of socio-environmental conflicts present in the Coastal 
Zone of the state of Rio Grande do Norte, aiming at the diagnosis of distinct 
interests among the social actors involved and the possibility of delimiting 
concerted solutions for such conflicts. In development and conclusion, the need 
to use autocomposition of conflicts to resolve disputes is emphasized, as well as 
the technical and legal knowledge to solve cases in which the ecologically 
balanced environment is at risk. 
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Keywords: Environmental Law. Socio-environmental Conflicts. Coastal Zone. 
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TÍTULO: O estilo na história: biografia e escrita de si em Oswaldo Lamartine de 

Faria 

Resumo 

Aborda a questão do estilo na escrita da história através da obra de Oswaldo 
Lamartine de Faria (1919 – 2007). Inicia-se com a busca exaustiva e coleta de 
textos produzidos por e sobre o escritor e sua obra. Realizadas as leituras das 
fontes e concomitante leituras teóricas na área de Teoria e História da 
Historiografia, identifica-se no corpus documental as possibilidades de 
discussões acerca da escrita da história. A pesquisa se desenvolve em duas 
frentes, sendo a primeira sobre a “operação biográfica”, selecionamos a tese de 
doutorado de Marize Lima de Castro, Areia sob os pés da alma: uma leitura da 
vida e obra de Oswaldo Lamartine de Faria, realizando uma análise sobre 
questões referentes às relações biógrafa/biografado, e indivíduo/sociedade. A 
outra frente de discussão se deu sobre a “ficcionalização da história” a partir da 
concepção teórica de Paul Ricoeur, voltada ao papel da imaginação no ato de 
encarar o passado tal como foi, quando analisamos ensaios escritos por 
Oswaldo Lamartine. Os estudos foram acompanhados pelo orientador da 
pesquisa, discutidos com outros pesquisadores e apresentados em eventos 
acadêmicos. 

 
Palavras-chave: Escrita da História. Estilo. Oswaldo Lamartine de Faria. 

TITLE: Style in history: biography and self-writing in Oswaldo Lamartine de Faria 

Abstract 

It addresses the question of style in the writing of history through the work of 
Oswaldo Lamartine de Faria (1919 - 2007). It begins with the exhaustive search 
and collection of texts produced by and about the writer and his work. After 
reading the sources and concomitant theoretical readings in the area of Theory 
and History of Historiography, we identify in the documentary corpus the 
possibilities of discussions about the writing of history. The research is developed 
on two fronts, the first on the "biographical operation", we selected the doctoral 
thesis of Marize Lima de Castro, Areia sob os pés da alma: uma leitura da vida 
e obra de Oswaldo Lamartine de Faria, performing a analysis on issues related 
to biographer / biographed relationships, and individual / society. The other front 
of the discussion was about the “fictionalization of history” from Paul Ricoeur's 
theoretical conception, focused on the role of imagination in facing the past as it 
was when we analyzed essays written by Oswaldo Lamartine. The studies were 
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accompanied by the research advisor, discussed with other researchers and 
presented at academic events. 
 
Keywords: History writing. Style. Oswaldo Lamartine de Faria. 
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TÍTULO: Fé e seca: um estudo sobre as manifestações religiosas de agricultores 

familiares da região do Trairí/RN 

Resumo 

 

O contexto rural, a vida no campo e as manifestações religiosas correspondem 
às temáticas sobre a relação pessoa-ambiente pouco estudadas pela Psicologia. 
Para tanto, este estudo visa compreender como a fé e a seca se articulam a 
partir das manifestações religiosas de agricultoras familiares da cidade de Santa 
Cruz/RN frente à seca. No sertão do agreste potiguar, este município 
corresponde a um importante polo econômico da região do Trairi, destacando-
se pelo turismo religioso, a agricultura e a pecuária. Além disso, conta com uma 
unidade especializada de ensino superior, onde funciona o curso de Psicologia. 
Esta pesquisa possui cunho exploratório e qualitativo. Até o momento, foram 
realizadas 10 entrevistas com participantes da Associação de Agricultores 
Rurais da área periurbana do município, adotando o seguinte perfil: ser 
agricultaras(es) maiores de 18 anos, alfabetizadas e vivenciaram pelo menos um 
período de seca. Os relatos das entrevistadas mostraram a crença entre o 
fenômeno da seca e o castigo divino associado ao pecado. Os participantes 
estabeleceram uma explicação para a chuva a partir da vontade divina, 
evidenciando uma concepção fatalista que retira as possibilidades de ação direta 
do(a) sertanejo(a) sobre o fenômeno. Nesse sentido, este trabalho pretendeu 
contribuir para a apropriação da comunidade acerca da dinâmica da agricultura 
familiar e a seca e na produção de estudos pela Psicologia sobre as inter-
relações atribuídas à vida rural. 

 
 
Palavras-chave: Religiosidade. Seca. Agricultura. Relação pessoa-ambiente. 

TITLE: Faith and drought: a study on the religious manifestations of family 

farmers in the region of Trairí / RN 

Abstract 

The rural context, the field life and the religious manifestations correspond to the 
themes about the person-environment relationship little studied by Psychology. 
Therefore, this study aims to understand how faith and drought are articulated 
from the religious manifestations of family farmers in the city of Santa Cruz / RN 
in the face of drought. In the interior of the potiguar wild, this municipality 
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corresponds to an important economic center of the Trairi region, standing out for 
its religious tourism, agriculture and livestock. It also has a university campus, 
where the Psychology course operates. This research has exploratory and 
qualitative nature. So far, 10 interviews have been conducted with participants 
from the Rural Farmers Association of the periurban area of the municipality, 
adopting the following profile: being literate farmers who have experienced at 
least one drought period. The interviewees' reports showed the belief between 
the drought phenomenon and the divine punishment associated with sin. 
Participants established an explanation for the rain from divine will, highlighting a 
fatalistic conception that removes the possibilities of direct action of the sertanejo 
on the phenomenon. In this sense, this work intended to contribute to the 
appropriation of the community about the dynamics of family farming and drought 
and the production of studies by Psychology on the interrelationships attributed 
to rural life. 
 
Keywords: Religiosity. Drought. Agriculture. Person-environment relation. 
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TÍTULO: O conceito de forma-valor na edificação do status moral do nascituro 

Resumo 

 

A importância do presente trabalho assenta-se na continuidade das perquirições 
acadêmicas acerca da construção metafísica e moral da pessoalidade do 
nascituro, tendo por mote, doravante, o conceito de “forma-valor” desenvolvido 
pelo filósofo francês Lucien Sève. O projeto seviano, nesse passo, relacional, é 
comparado numa estrutura teórica dual: o conceito de pessoa moderno (com 
base lockeana, lastreado pela racionalidade e autoconsciência) e o conceito 
social (com fundamento nas teorias de natureza atributiva, no qual a pessoa é 
um construto de valor social conferido através de processos de ascripção), ocupa 
fundamental importância na composição do conceito de pessoa instrumental, 
atrelado à moralidade do nascituro ao longo do processo gestacional - proposta 
exposta por Lima Jr., que aborda duas dimensões morais importantes ao 
nascituro: A primeira, quando passa a ter possibilidade biológico-metafísico de 
manifestar uma potencialidade de consciência mínima e, então, passa a ter 
importância em si e por si. A segunda, quando ainda não tem esse suporte fático 
(biológico), mas pode ter sua pessoalidade vinculada à ascripção de respeito 
através de processo que parte do acolhimento maternal, propondo um projeto 
dialético de atribuição de significação moral do nascituro entre o corpo (biológico) 
e pessoa (aspecto metafísico-moral). 

 
 
Palavras-chave: Pessoalidade. Nascituro. Ascripção moral. Lucien Sève. Lima 

Jr. 

TITLE: The concept of form-value in building the moral status of the unborn 

Abstract 

 

The importance of the presente work rests on the continuity of academic inquiries 
about the metaphysical and moral construction of the unborn personhood, 
henceforth the concept of “value-form” developed by the French philosopher 
Lucien Sève. The Sevian project, in this step, rooted in a dual theortical 
framework: the concept of the modern person (based on Lockean, backed by 
rationality and self-awareness) and the social concept (based on theories of 
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attributive nature, in which the person is a construct of social value conferred 
through ascription processes, occupies a fundamental importance in the 
composition of the concept of instrumental person, linked to the morality of the 
unborn child durind the gestational process - proposed by Lima Jr., that 
addresses two important moral dimensions to the unborn child: The first, when it 
has the biological possibility of manifesting a potentiality of consciousness and 
then becomes important in and of itself. The second, when it does not have this 
factual support (biological), but may have its minimal personality linked to the 
ascription of respect through a process that starts from maternal reception, 
proposing a dialectical project of attributing moral significance of the unborn 
among the body (biological) and person (metaphysical-moral aspect). 

 
 
Keywords: Personality Unborn. Moral ascription. Lucien Sève. Lima Jr. 
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TÍTULO: Análise e relações de autorias com psicologia e políticas sociais na 

América Latina 

Resumo 

O processo de internacionalização vem sendo cada vez mais debatido e 
incentivado no que se refere à produção e compartilhamento do conhecimento 
científico. Pensamos aqui esse processo relacionado ao eixo sul-sul a partir das 
pesquisas acerca de Políticas Públicas e Políticas Sociais na interface com a 
psicologia no continente Latino Americano. Para tanto, o objetivo desse trabalho 
é analisar as redes de autoria, visando a compreensão dos processos em uma 
horizontalização do conhecimento. Dessa maneira, a pesquisa fez uma análise 
de autorias de artigos, a partir da consulta a base de dados “Redalyc” com os 
descritores: “Psicologia”, “Políticas Públicas” e “Política Social”. Como resultado, 
produzimos um banco de dados com 353 artigos. Desses, constatamos que 104 
foram escritos por um único autor, enquanto os demais 249 artigos foram escritos 
por dois ou mais pesquisadores. Fizemos então um segundo banco de dados, 
com o qual chegamos a um total de 688 entre autores e coautores, sendo que 
602 escreveram um único artigo, enquanto 86 pesquisadores escreveram 2 ou 
mais artigos, dentre os quais, 20 autores têm a partir de 3 artigos escritos. 
Analisando esses últimos, constatamos uma predominância da vinculação ao 
Brasil. Dessa maneira, refletimos acerca da importância da temática para a 
produção científica no continente, tentando compreender os fenômenos relativos 
aos desafios e limites nesses estudos com o fito de promover o fortalecimento 
dos estudos da temática. 
 
Palavras-chave: América Latina. Internacionalização. Políticas Públicas. 

TITLE: Analysis and relations of authorship with psychology and social policies 

in Latin America 

Abstract 

 

The process of internationalization has been increasingly debated and 
encouraged in regard to the production and sharing of scientific knowledge. We 
here consider this process in the context of the south-south axis based on the 
research of Public Policies and Social Policies in the interface with psychology of 
the Latin American continent. Therefore, the objective of this work is to analyze 
the authorship networks, focusing on the comprehension of the processes in a 
horizontalization of this knowledge. Thus, the research made an analysis of 
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article authorship, by consulting the database “Redalyc” with the descriptors: 
“Psychology”, “Public Policy” and “Social Policy”. As a result, we produced a 
database of 353 articles. Of these, we found that 104 were written by a single 
author, while the remaining 249 articles were written by two or more researchers. 
We then made a second database, with which we reached a total of 688 authors 
and coauthors, of which 602 wrote a single article, while 86 researchers wrote 2 
or more articles, among which 20 authors have from 3 written articles. Analyzing 
the latter, we found a predominance of attachment to Brazil. Thus, we reflect on 
the importance of the subject of scientific production on the continent, trying to 
understand the phenomena related to the challenges and limits in these studies 
in order to promote the strengthening of studies on the given subject. 

 
 
Keywords: Latin America. Internationalization. Public Policy. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de atividades formativas com professores da 

Educação Básica para produção de planos de aula inovadores em Matemática 

Resumo 

 

A aprendizagem discente em Matemática apresenta níveis críticos o que 
demanda o desenvolvimento de ações que contribuam para mudar essa 
realidade. O presente trabalho tem como objetivo geral relatar o 
desenvolvimento de atividades formativas realizadas no estado do Rio Grande 
do Norte e seus resultados observados por meio da criação de planos de aulas 
colaborativos durante as formações. 

 
 
Palavras-chave: Educação Matemática, OBAMA, Formação Continuada, 

Formação Inicial 

TITLE: Development of Training activities with basic education teachers to make 

groundbreaking Mathematics lesson plans 

Abstract 

Student learning in mathematics presents critical levels which demands the 
development of actions that contribute to change this reality. This paper aims to 
report the development of training activities carried out in the state of Rio Grande 
do Norte and their results through the creation of collaborative lesson plans 
during that process. 
 
Keywords: Mathematics Education, Continuous Formation, OBAMA, Early 

Formation 
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TÍTULO: Coleta e análise de dados para o PIL15249-2018 

Resumo 

Realizou-se um levantamento das políticas editoriais de 139 periódicos ativos 
indexados nas bases de dados PePSIC e SciELO que publicam na área de 
Psicologia. Através de consulta online, foi construído um instrumento que dispõe 
de informações acerca de cada periódico (Qualis, periodicidade, normalização e 
gêneros textuais, dentre outros). Os parâmetros Qualis, periodicidade e 
normalização foram analisados através de estatística descritiva, enquanto que a 
análise temática foi utilizada para a análise dos gêneros textuais. Ao final, foram 
catalogados vinte e três tipos de gêneros textuais aceitos para publicação nos 
periódicos científicos pesquisados, além de uma categoria “outros”, que abrange 
gêneros diversos, com menor frequência de aparição. Por intermédio da consulta 
ao instrumento, assim como ao debate suscitado ao longo deste escrito, espera-
se proporcionar aos autores em Psicologia, desde estudantes de graduação até 
doutores, um mapeamento que permita facilitar o processo de escolha dos 
periódicos para publicações científicas. 
 
Palavras-chave: publicação acadêmica; periódicos científicos; bases de dados. 

TITLE: Instructions to authors: how to choose a psychology journal in PePSIC 

and SciELO databases? 

Abstract 

A survey of the editorial policies of 139 active journals that publish in the area of 
Psychology and are indexed in the databases PePSIC and SciELO was carried 
out. Through an online consultation, an instrument was built that provides 
information about each journal (Qualis, publication frequency, writing style and 
writing genres, among others). Qualis, publication frequency and writing style 
were analyzed through descriptive statistics, while thematic analysis was used to 
analyze the writing genres. In the end, twenty-three types of writing genres that 
are accepted for publication were identified in the surveyed scientific journals, 
plus a last category, "others", which covers different genres with low frequency 
of occurrence. Through the consultation of the instrument, as well as the debate 
raised throughout this paper, it is expected to provide authors in Psychology, from 
undergraduate to Ph.D.’s, a map that facilitates the process of choosing journals 
for scientific publications. 
 
Keywords: scholarly publishing; scientific journals; databases. 
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TÍTULO: Estudo sobre o impacto da gamificação na aprendizagem de inglês 

como L2 

Resumo 

O presente estudo é sobre o uso da gamificação, por meio da ferramenta 
Kahoot!, como revisão do conteúdo da disciplina de língua inglesa do curso 
técnico semipresencial em Tecnologia da Informação do Instituto Metrópole 
Digital. O objetivo dessa pesquisa é analisar as impressões dos aprendizes em 
relação à essa experiência. Para isso, os participantes utilizaram o Kahoot! para 
revisão das aulas durante 10 semanas (uma aula por semana). Após as 10 
semanas, um questionário via Google Forms com quatro perguntas abertas foi 
aplicado com os alunos com o intuito de analisar a impressão deles em relação 
a essas revisões gamificadas. 
 
Palavras-chave: gamificação, teoria do flow, kahoot!, jogos, revisão gamificada 

TITLE: Study on the impact of gamification on learning English as L2 

Abstract 

The present study regards the use of gamification, through the application of the 
tool Kahoot!, as a content review of the English subject of the blended course in 
Information Technology at Metrópole Digital Institute. This research aims to 
analyse students’ impressions regarding this experience. In this concern, the 
learners used Kahoot! to review their classes for a period of 10 weeks (one class 
per week). After the 10 weeks, a questionnaire with four open questions was 
applied with the students, via Google Forms, in order to analyse their impressions 
touching on these gamified reviews.  
 
Keywords: gamification, flow theory, kahoot!, games, gamified review 
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TÍTULO: A Prática de Seminários no Ensino Fundamental: em busca de 

reflexões e de aprendizagens significativas (continuação) 

Resumo 

 

No presente relatório, propomos uma descrição, uma análise e uma reflexão 
acerca do trabalho com o gênero Exposição Oral, realizada por alunos do Ensino 
Médio da Rede Estadual de Natal (RN). Tomando o gênero como objeto de 
ensino e equivalente ao que se conhece por seminário (SCHNEUWLY, 2004; 
DOLZ; SCHNEUWLY; DE PIETRO; ZAHND, 2004), a Exposição Oral consiste 
no momento em que os estudantes apresentam o conteúdo pesquisado para a 
audiência: demais estudantes e professor. Dessa maneira, objetivamos: 1) 
descrever e analisar as exposições orais no que tange à organização e ao 
encadeamento de cada parte constitutiva do gênero; 2) analisar, 
especificamente, duas dessas exposições, a fim de observar seus pontos 
positivos e negativos; e 3) observar as possíveis lacunas e propor reflexões 
acerca de um trabalho acentuado com o gênero. Nosso estudo é explanatório, 
de cunho etnográfico, com dados gerados a partir de uma sequência didática, 
videogravados e sistematizados segundo as normas de transcrição de Preti 
(1999). Os resultados parciais apontam a apropriação de conteúdo e forma 
típicos do gênero, tais como a articulação do tema por meio de textos anteriores 
e a síntese do assunto ao final. Por outro lado, observamos a dificuldade quanto 
ao encadeamento das partes estruturais da exposição, tendo em vista a 
compreensão ainda incipiente das condições de produção textual, bem como o 
uso pouco acentuado de mecanismos de coesão que contribuem para a unidade 
textual. 

 
 
Palavras-chave: Exposição Oral. Língua Portuguesa. Ensino. 

TITLE: The Practice of High School Seminars: Seeking Reflections and 

Meaningful Learning (continuation) 

Abstract 

In this report, we propose a description, analysis and reflection about the genre 
Oral Exposure, performed by high school students from the Natal State (RN). 
Considering the genre as a teaching object and as a seminar (SCHNEUWLY, 
2004; DOLZ; SCHNEUWLY; DE PIETRO; ZAHND, 2004), the Oral Exposure 
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consists in the moment when the students present the researched content to the 
audience: other students and the teacher. Thus, we aim to: 1) describe and 
analyze oral exposures in reference of the organization and cohesion of each 
constituent part of the genre; 2) specifically analyze two of these exposures in 
order to observe their positive and negative points; and 3) observe the possible 
gaps and propose reflections on an accentuated teach about genre. Our study is 
explanatory, ethnographic, and the data were generated from a didactic 
sequence, video-recorded and systematized according to Preti's (1999) 
transcription norms. The partial results indicate the appropriation of content and 
form typical of the genre, such as the articulation of the theme through previous 
texts and the synthesis of the subject at the end. On the other hand, we observed 
the difficulty in linking the structural parts of the exhibition, in view of the still 
incipient understanding of the conditions of textual production, as well as the 
weak use of cohesion mechanisms that contribute to the textual unity. 
 
Keywords: Oral Exposure. Portuguese language. Teaching. 
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TÍTULO: Turismo, lazer e violência: uma reflexão acerca das políticas públicas 

na Praia de Ponta Negra, Natal-RN, no período entre 2010-2019 

Resumo 

O respectivo trabalho retrata a variação dos índices de criminalidade na Praia de 
Ponta Negra (Natal/RN) através da perspectiva dos trabalhadores locais da orla, 
que vivenciam diariamente a realidade do local. O objetivo principal foi analisar 
a visão dos mesmos em relação ao impacto causado pela criminalidade, 
descrever os desafios enfrentados por eles diante desse cenário e as estratégias 
utilizadas em combate ao crime; além de apontar as principais políticas e/ou 
ações implementadas pelo poder público na localidade para mitigar o problema 
da criminalidade. Esta temática foi escolhida visto que o aumento dos índices de 
crimes nas capitais nordestinas de forma geral foi alarmante, e decidiu-se 
escolher a praia de Ponta Negra como local de estudo por ser o maior ponto 
turístico da cidade de Natal-RN, além disto, por as temáticas atrelando violência, 
criminalidade e turismo possuir poucos estudos no meio acadêmico. A 
metodologia foi baseada em uma abordagem qualitativa, onde foi aplicado um 
questionário semiestruturado a fim da obtenção das respostas dos entrevistados. 
Concluiu-se então que em relação à sensação de segurança dos trabalhadores 
na orla, a maioria se sente seguro ao trabalhar na praia, porém a sensação de 
segurança muda quando se analisa os entornos da localidade. Foi evidenciado 
também que a maior dificuldade encontrada pelos trabalhadores foi a falta de 
incentivo do poder público em relação aos investimentos em ações e/ou políticas 
públicas de melhoria. 
 
Palavras-chave: Criminalidade; Ponta Negra; Trabalhadores locais; Políticas 

Públicas. 

TITLE: Tourism, leisure and violence: a reflection on public policy in Ponta Negra 

beach (Natal/RN), in period between 2010-2019. 

Abstract 

This work portrays the variation of crime rates in Ponta Negra Beach (Natal/RN) 
through the perspective of the local shore workers, who daily experience the 
reality of the place. The main objective was to analyze to traders perception in 
relation to beach criminality, whereas the specific objectives consist of 
characterize the workers interviewed; describe the challenges faced by traders in 
relation to the criminality scene and the strategies used to combat crime; and to 
point out the main public policies implemented by public authorities to combat 
crime. This theme was chosen because the increases in crime rates in 
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Northeastern capitals are alarming, and it was decided to choose Ponta Negra 
beach as a place of study because it is the largest tourist point in the city of Natal-
RN, in addition to the fact that violence, crime and tourism have few studies in 
the academic world. The method used to obtain the results by the research was 
the creation and application of a structured questionnaire. Data analysis provided 
several conclusions, in which the main ones were in relation to the feeling of 
safety of the workers, that it was concluded that most feel safe when working on 
the beach, but the sense of security changes when one analyzes the 
surroundings of the locality. It was also evidenced that the greatest difficulty found 
by the workers was the lack of incentive of the public authorities in relation to the 
investment in actions and / or public policies of improvement. 
 
Keywords: Criminality; Ponta Negra;Local Workers; Public Policy. 
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TÍTULO: Configuração setorial do emprego industrial formal nas cidades 

potiguares 

Resumo 

Este trabalho se justifica devido às profundas transformações que aconteceram 
na estrutura econômica brasileira, ao longo das últimas quatro décadas, uma vez 
que os fenômenos da guerra fiscal e da reestruturação produtiva do capital 
impactam diretamente nas relações sócias de produção. Nesse sentido, busca-
se analisar o comportamento do estado do Rio Grande Do Norte neste cenário, 
principalmente no que se refere às transformações ocorridas na configuração 
setorial do emprego formal industrial pelas cidades potiguares. 
 
Palavras-chave: Restruturação produtiva, guerra fiscal, Rio Grande do Norte. 

TITLE: Sectoral Composition of formalized industrial jobs on Rio Grande do Norte 

cities. 

Abstract 

This work is justified due to the profound transformations that have occurred in 
the Brazilian economic structure, over the last four decades, since the 
phenomena of fiscal war and the productive restructuring of capital directly impact 
the social relations of production. In this sense, we seek to analyze the behavior 
of the state of Rio Grande Do Norte in this scenario, especially with regard to the 
transformations that occurred in the sectoral configuration of formal industrial 
employment by the cities of Potiguares. 
 
Keywords: Productive restructuring, fiscal war, Rio Grande do Norte. 
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TÍTULO: Variação estilística no uso dos conectores sequenciadores temporais E 

e AÍ em narrativas de experiência pessoal e relatos de procedimentos produzidos 

por adolescentes natalenses 

Resumo 

Guiado pelos pressupostos teórico-metodológicos da sociolinguística 
variacionista, este trabalho analisa o uso dos conectores E e AÍ na indicação de 
sequenciação temporal com base em um pequeno recorte da comunidade de 
fala natalense. A coleta de dados ocorreu nos gêneros textuais narrativas de 
experiência pessoal e relatos de procedimento retirados de entrevistas 
sociolinguísticas feitas com adolescentes da cidade de Natal, cuja idade variava 
entre 15 e 21 anos. As entrevistas em questão pertencem ao Banco de Dados 
de Fala-Natal (BDFN). Na análise, foi observada a influência dos gêneros 
textuais e do nível de escolaridade dos informantes no uso do E e do AÍ. Os 
resultados, obtidos por meio de análise quantitativa, não revelaram diferenças 
significativas quanto ao gênero textual, pois a taxa de uso dos conectores foi 
semelhante. Quanto à escolaridade, houve um aumento esperado do conector 
mais formal E do Fundamental I para o Fundamental II e uma posterior queda no 
Ensino médio, o que não retifica a hipótese inicial. 
 
Palavras-chave: Conectores; Gênero textual; Escolaridade; Relato de 

procedimento. 

TITLE: Stylistic variation in the use of temporal sequencing connectors E and AÍ 

in narratives of personal experience and procedural reports produced by 

adolescents from Natal 

Abstract 

 

Guided by the theoretical and methodological assumptions of variationist 
sociolinguistics, this paper analyzes the use of connectors E and AÍ in the 
indication of temporal sequencing based on a small section of the Natal speech 
community. Data were collected in personal experience narratives and 
procedural reports taken from sociolinguistic interviews with adolescents from 
Natal, whose ages ranged from 15 to 21 years. The interviews belong to the 
FALA-Natal Database (FNDB). In the analysis, it was observed the influence of 
the textual genres and the educational level of the informants in the use of E and 
AÍ. The results, obtained through quantitative analysis, did not reveal significant 
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differences regarding the textual genre, because the usage rate of the connectors 
was similar. Regarding the level of education, there was an expected increase 
from the more formal connector E from Elementary School to Middle School and 
a subsequent drop in High School, which does not confirm the initial hypothesis. 

 
 
Keywords: Connectors; Textual genre; Schooling; Procedural report. 
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TÍTULO: PERFIL DAS JUVENTUDES POTIGUARES: muitas juventudes, 

múltiplas dimensões. 

Resumo 

Motivado pela pesquisa que culminou no livro Retratos da juventude brasileira: 
análise de uma pesquisa nacional (Braco & Abramo, 2011), o projeto Perfil das 
juventudes potiguares: as juventudes do Rio Grande do Norte em múltiplas 
dimensões, tem por objetivo coletar uma série de dados que permitam delinear 
o perfil das juventudes do estado, podendo assim contribuir para o embase de 
políticas públicas de juventude, mais adequadas à realidade local e as 
particularidades do território. Compreende-se juventudes enquanto termo plural, 
uma vez que se parte da concepção da existência de amplas formas de vivência 
da fase que, aqui, é entendida como dos 15 aos 29 anos. Desse modo, não é 
possível pensar em uma juventude homogênea, mas sim na heterogeneidade 
dessas experiências que variam de acordo com raça, classe, gênero e uma série 
de outras variáveis. Dividido em nove eixos, o instrumento pretende alcançar as 
diferentes dimensões da vida dos jovens, tratando de temas como saúde, 
mobilidade urbana, acesso à justiça e ao ensino, e passando também por tópicos 
relativos esporte, lazer e cultura. O Até o momento, foram recolhidas 676 
respostas por meio de questionário online, sendo, 317, destas, de alunos 
cursando o ensino superior. Sendo assim, neste relatório iremos priorizar a 
análise voltada à realidade de estudantes universitários, uma vez que os dados 
não nos permitem ainda uma análise mais global do perfil das juventudes de todo 
o RN. 
 
Palavras-chave: Juventude; participação política; participação social. 

TITLE: Rio Grande do Norte youth profile 

Abstract 

Motivated by the research that culminated in the book Portraits of Brazilian youth: 
analysis of a national research (Braco & Abramo, 2011), the project Profile of the 
Potiguares youths: the youths of Rio Grande do Norte in multiple dimensions, 
aims to collect a series of data that allow us to delineate the profile of youths in 
the state, thus contributing to the foundation of youth public policies, more 
appropriate to the local reality and the particularities of the territory. Youth is 
understood as a plural term, since it starts from the conception of the existence 
of broad forms of experience of the phase that, here, is understood as between 
15 and 29 years old. Thus, it is not possible to think of a homogeneous youth, but 
the heterogeneity of these experiences that vary according to race, class, gender 
and a number of other variables. Divided into nine axes, the instrument aims to 
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reach the different dimensions of young people's lives, addressing topics such as 
health, urban mobility, access to justice and education, as well as topics related 
to sport, leisure and culture. O To date, 676 responses have been collected 
through an online questionnaire, 317 of them from students in higher education. 
Therefore, in this report we will prioritize the analysis focused on the reality of 
university students, since the data do not yet allow us a more global analysis of 
the profile of youths throughout the RN. 
 
Keywords: Youth; Political participation; Social participation. 
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TÍTULO: Tempo e escola: preparando um estudo exploratório 

Resumo 

A discussão sobre o conceito de tempo envolve diversas áreas do conhecimento. 
Como esse conceito é trabalhado na escola? Como os sujeitos que vivenciam 
esse espaço interagem com ele? Como é tratado nas várias disciplinas? Diante 
desses questionamentos, este trabalho objetivou investigar como o conceito de 
tempo vem sendo abordado na literatura da área de pesquisa em ensino de 
ciências e como é trabalhado na escola. Para isso, foi feita uma pesquisa de 
natureza bibliográfica em 11 periódicos nacionais e internacionais da área de 
ensino de ciências. Buscou-se artigos publicados de 2007 a 2018 com os 
seguintes termos: ‘teoria da relatividade’, ‘tempo’ e ‘conceito de tempo’. Apenas 
8 artigos mencionaram o conceito de tempo na perspectiva do ambiente escolar. 
Foram identificados seis trabalhos com abordagens didáticas diversas (tirinhas, 
obras de arte, teatro etc.) e dois trabalhos buscando compreender a concepção 
de tempo dos estudantes. Notou-se que o conceito de tempo ainda é pouco 
explorado em periódicos voltados ao ensino de ciências, sendo extremamente 
importante intensificar os estudos sobre o tema. A partir dos conhecimentos 
adquiridos, iniciou-se o delineamento de um estudo exploratório, de natureza 
qualitativa, a ser realizado em uma escola da rede pública de ensino, a fim de 
analisar como professores e estudantes compreendem o conceito de tempo e 
se/como os livros didáticos abordam esse conceito. 
 
Palavras-chave: tempo, escola, levantamento bibliográfico, estudo exploratório 

TITLE: Time and school: preparing an exploratory study 

Abstract 

The discussion about the concept of time involves several areas of knowledge. 
How is this concept addressed in school? How do the subjects who experience 
this space interact with it? How is it treated in the various disciplines? Given these 
questions, this paper aimed to investigate how the concept of time is been 
presented in science education research literature and how it is treated in school. 
For this, a bibliographic research was carried out in 11 national and international 
journals in the area of science education. We searched for articles published from 
2007 to 2018 with the following terms: 'theory of relativity', 'time' and 'concept of 
time. Only 8 articles mentioned the concept of time from the perspective of the 
school environment. We identified six papers with different didactic approaches 
(comic strips, art, theater etc.) and two papers seeking to understand the 
students' conception of time. It was noted that the concept of time is still little 
explored in journals focused on science education, being extremely important to 
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intensify studies on this subject. Based on the acquired knowledge, a qualitative 
exploratory study was started to be carried out in a public school, in order to 
analyze how teachers and students understand the concept of time and if/how 
textbooks address this concept. 
 
Keywords: time, school, literature review, exploratory study 
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TÍTULO: Uso do Khan Academy como prática auxiliar de ensino na disciplina 

Matemática Elementar do IMD: desbravando a plataforma e suas ferramentas 

Resumo 

O presente projeto tem o objetivo de auxiliar o aprendizado, do aluno na 
disciplina de Matemática Elementar (ME), através do uso da plataforma Khan 
Academy como um dos suportes a metodologia de ensino. Esse artigo aborda 
uma das facetas integrantes na metodologia inovadora empregada no ensino de 
ME, isso se faz necessário uma vez que uma parcela dos alunos ingressantes 
no curso de Bacharelado de Tecnologia da Informação (BTI) possui um 
conhecimento aquém do necessário para o desenvolvimento e progresso 
apropriado no decorrer do curso. 

 
Palavras-chave: Khan Academy. Matemática. Ensino e Tecnologia. 

TITLE: Using Khan Academy as an Assistant Teaching Practice in IMD's 

Elementary Mathematics: Breaking the Platform and Its Tools 

Abstract 

This project aims to assist the student learning in the Elementary Mathematics 
discipline through the use of the Khan Academy platform as one of the teaching 
methodology supports. This is necessary since a portion of the students entering 
the Bachelor of Information Technology course have a knowledge that is less 
than necessary for proper development and progress throughout the course. 

 
Keywords: Khan Academy. Mathematics. Teaching and technology. 
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TÍTULO: Heráclito na visão de Nietzsche 

Resumo 

 

Trata-se de se aventurar conceitualmente, não somente nos fragmentos de 
Heráclito, mas enviesá-los pelo olhar do jovem Nietzsche, filólogo e escritor de 
seu escrito póstumo inconfundível A Filosofia na Idade Trágica dos Gregos. 
Como seu primeiro manuscrito, perscrutou cuidadosa e poeticamente os 
verbetes perpassados pela história da filosofia dos, ditos por ele, filósofos 
arcaicos (arché), aproximando-se deles, de tal maneira, a ponto de evidenciar a 
personalidade de cada um, como uma metáfora para seus respectivos 
pensamentos metafísicos. Em seu manuscrito, Nietzsche se apropria e discute 
com grande rigor conceitos indeléveis do pensamento de Heráclito, como o fluxo 
incessante do vir-a-ser, e, junto a ele, a coexistência dos contrários, que permite 
o movimento permanente do devir, único e eterno. Nesta pesquisa, o recorte de 
análise se encontra, mais do que aos filósofos pré-platônicos (ou arcaicos), ao 
intuitivo Heráclito, como nomeadamente o caracteriza Nietzsche. 

 
 
Palavras-chave: Heráclito; Nietzsche; Linguagem poética. 

TITLE: Heraclitus, according to Nietzsche 

Abstract 

 

This research project concerns a matter of conceptually venturing, not only in 
Heraclitus's fragments, but also in biasing them according to the eyes of the 
young Nietzsche, the philologist and writer of his unmistakable posthumous 
writing: Philosophy in the Tragic Age of the Greeks. As his first manuscript, it 
carefully and poetically examined the entries pervaded by the history of 
philosophy of, referred to by him, archaic philosophers (arché). Nietzsche has 
approach them in such a manner: he was capable of highlighting each personality 
of them as a metaphor to their respective metaphysical thoughts. On his 
manuscript, Nietzsche rigorously appropriates and discusses indelible concepts 
of Heraclitus's thought, such as he incessant flow of becoming, and, along with 
it, the coexistence of opposites, which enables the permanent movement of 
becoming, unic and eternal. Once being more than the pre-Platonic (or archaic) 
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philosophers, this research scope concerns the intuitive Heraclitus, as Nietzsche 
presents. 

 
 
Keywords: Heraclitus; Nietzsche; Poetic language. 
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TÍTULO: Cultura política e estratificação social no Brasil 

Resumo 

O estudo buscou formas de compreender a opinião pública do cidadão brasileiro 
sobre assuntos específicos. Dentre eles estão: a confiança interpessoal dos 
cidadãos; o apoio, a confiança e a avaliação das instituições brasileiras 
(Governo, Congresso Nacional, partidos políticos, polícia, forças armadas e 
igreja); como se configura a democracia no Brasil; e como se apresenta a cultura 
política dos brasileiros. Para obter esses dados foi utilizado o Latinobarômetro, 
que participam 19 países na América Latina e Caribe – com exceção de Cuba - 
desde 1995. No Brasil, o Instituto Ibope Inteligência aplica os questionários 
(LATINOBARÔMETRO, 2018). O estudo estruturou-se com base em 
estratificações sociais consagradas nas Ciências Sociais: faixa etária, gênero, 
escolaridade e classe social. Para tal compreensão, o texto foi realizado com as 
abordagens: minimalista e maximalista, respeitando as suas contribuições e 
limitações. Apesar de distintas, as duas interpretações convergem no ponto de 
que as instituições políticas democráticas são legitimadas por duas 
características: a responsabilidade e a responsividade dos governos. 
Elaboramos três tipos de categorias: os autoritários, os democráticos e os 
indiferentes. Não foram encontradas distinções significativas por idade e/ou por 
gênero. Por outro lado, os dados permitem refletir sobre a escolaridade e a 
economia na cultura política, e percebemos que os grupos mais vulneráveis são 
os mais indiferentes em relação à vida política nacional. 
 
Palavras-chave: Democracia. Cultura política. Latinobarômetro. 

TITLE: Political culture and social stratification. 

Abstract 

 

The study sought ways to understand the public opinion of the Brazilian citizen 
about specific subjects. These include: the interpersonal trust of citizens; the 
support, trust and evaluation of Brazilian institutions (Government, National 
Congress, political parties, police, armed forces and church); how is democracy 
configured in Brazil; and how the political culture of Brazilians is presented. To 
obtain these data, the Latinobarometer has been used, involving 19 countries in 
Latin America and the Caribbean - except Cuba - since 1995. In Brazil, the Ibope 
Intelligence Institute applies the questionnaires (LATINOBARÔMETRO, 2018). 
The study was structured based on social stratifications established in the Social 
Sciences: age, gender, education and social class. For such understanding, the 
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text was made with the approaches: minimalist and maximalist, respecting their 
contributions and limitations. Although distinct, the two interpretations converge 
on the point that democratic political institutions are legitimized by two 
characteristics: the responsibility and responsiveness of governments. We 
elaborate three types of categories: the authoritarian, the democratic and the 
indifferent. No significant distinctions were found by age and / or gender. On the 
other hand, the data allow us to reflect on education and economics in political 
culture, and we realize that the most vulnerable groups are the most indifferent 
to national political life. 

 
 
Keywords: Democracy. Political culture. Latinobarômetro. 
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TÍTULO: Direitos Humanos, Saúde Mental e Práticas Participativas de Cuidado: 

a experiência de gestão autônoma de medicação em Natal/RN 

Resumo 

 
Essa pesquisa tem como fundamentação teórica o Análise Institucional(AI) em 
uma perspectiva participante da construção do conhecimento junto aos sujeitos. 
Ela acompanha e discute acerca da implementação de uma experiência de 
Gestão Autônoma da Medicação em um Centro de Atenção Psicossocial - Álcool 
e Outras Drogas na cidade de Natal- RN. Buscando analisar o produzido na 
intervenção e os encontros entre pesquisa, intervenção e o processo formativo 
dos sujeitos envolvidos. Sempre considerando a particularidade dos norteadores 
epistemológicos das metodologias que conduzem ao campo da reflexão acerca 
da construção do saber e do processo de empoderamento dos sujeitos em 
campo. 
 

  

 

  

 
Palavras-chave: Gestão Autônoma da Medicação. Drogas. Medicação. 

Empoderamento. 

TITLE: Human Rights, Mental Health and Participatory Care Practices: the 

experience of autonomous medication management in Natal / RN 

Abstract 

 

This research has as theoretical foundation in Institutional Analysis (AI, Análise 
Institucional)considering it as a participant perspective of knowledge construction 
with the subjects. She follows and discusses the implementation of an 
Autonomous Medication Management (GAM, Gestão Autônoma da Medicação)t 
experience in a Psychosocial Care Center - Alcohol and Other Drugs in Natal-RN 
(CAPS-AD, Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e Outras Drogas). Seeking 
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to analyze the produced in the intervention and the encounters between research, 
intervention and the formative process of the subjects involved. Always 
considering the particularity of the epistemological guidelines of the 
methodologies that lead to the field of reflection on the construction of knowledge 
and the process of empowerment of the subjects in the field. 

 
 
Keywords: Autonomous Medication Management. Drugs. Medication. 

Empowerment. 
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TÍTULO: Registro etnográfico da abordagem de gênero e sexualidade no 

cotidiano das escolas 

Resumo 

Nos últimos anos temos visto uma construção de debates polarizados acerca da 
continuidade de políticas públicas na área da educação voltadas para a 
promoção da equidade de gênero. Um novo contexto se instaurou e as questões 
de gênero e sexualidade, especialmente nas práticas educativas, passaram a 
ser alvo de ataques constantes. Sob esse viés, destaca-se que o Plano Municipal 
de Educação de Natal/RN foi desarticulado enquanto estava em trâmite na 
Câmara de Vereadores, chegando-se a suprimir as referências a ‘gênero’ e 
‘sexualidade’ que se configuravam enquanto diretrizes para a redução das 
desigualdades e à valorização da diversidade nas escolas. No entanto, apesar 
de não existir mais diretrizes, via Secretaria Estadual de Educação, para se 
discutir essas questões nas escolas, é necessário ressaltar a permanência da 
temática no “chão da escola”, com diferentes situações em que se continua 
promovendo as discussões sobre gênero, sexualidade e feminismo. Sendo 
assim, o objetivo deste projeto é mapear etnograficamente os modos pelos quais 
as questões de gênero e sexualidade vem sendo incorporadas em diferentes 
contextos educativos. Como proposta metodológica, a pesquisa envolve 
etnografia na Escola Estadual Padre Miguelinho, localizada na cidade de 
Natal/RN, e no Centro Educacional Patativa do Assaré, localizado no município 
de Ceará Mirim/RN. 
 
Palavras-chave: Gênero. Sexualidade. Educação. 

TITLE: Ethnographic register of the approach of gender and sexuality in everyday 

schools 

Abstract 

In recent years we have seen a construction of polarized debates about the 
continuity of public policies in the area of education aimed at promoting gender 
equity. A new context has opened up and gender and sexuality issues, especially 
in educational practices, have come under constant attack. From this point of 
view, it is noteworthy that the Natal / RN Municipal Education Plan was disjointed 
while it was being processed in the City Council, suppressing the references to 
'gender' and 'sexuality' as guidelines for reducing inequalities and valuing 
diversity in schools. However, although there are no more guidelines, via the 
State Department of Education, to discuss these issues in schools, it is necessary 
to emphasize the permanence of the theme on the “school floor”, with different 
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situations in which discussions about gender continue to be promoted. , sexuality 
and feminism. Thus, the objective of this project is to map ethnographically the 
ways in which gender and sexuality issues have been incorporated into different 
educational contexts. As a methodological proposal, the research involves 
ethnography at Padre Miguelinho State School, located in the city of Natal / RN, 
and at the Patativa do Assaré Educational Center, located in the city of Ceará 
Mirim / RN. 
 
Keywords: Gender. Sexuality. Education. 
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TÍTULO: A RELAÇÃO ENTRE A ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE 

ENUNCIATIVA NO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA E A SENTENÇA 

CONDENATÓRIA JUDICIAL 

Resumo 

A responsabilidade enunciativa é um tema que permeia a linguagem humana. 
Nessa direção, interessa-nos saber se no depoimento de testemunha, quando o 
locutor enunciador primeiro assume a responsabilidade enunciativa pelo 
conteúdo proposicional do seu dizer, se isso impacta na decisão do juiz, que é o 
locutor enunciador primeiro da sentença condenatória. Desse modo, é 
importante correlacionarmos os dois gêneros (depoimento de testemunha e 
sentença judicial), a fim de compreendermos essa relação. A relevância desse 
fenômeno é tamanha que ele permite ao interlocutor compreender se o locutor 
e/ou enunciador é/são responsável(eis) ou não pelo conteúdo proposicional do 
enunciado veiculado. Para o estudo, seguimos Adam (2011), Guentchéva (1996, 
2011), Rabatel (2009, 2015a, 2015b, 2016), e de muitos outros, como, por 
exemplo, Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2014), Rodrigues e Passeggi (2015, 
2016), Rodrigues (2016, 2016a, 2017). Os resultados apontam que o locutor 
enunciador primeiro, nesse caso, o juiz da sentença condenatória judicial, 
assume o dizer a partir de pontos de vista assertado, representado e narrado em 
consonância com o depoimento da testemunha, que colabora para a 
culpabilidade do réu. 
 
Palavras-chave: Ponto de vista. Responsabilidade enunciativa. Sentença 

condenatória ju 

TITLE: THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ASSUMPTION OF COMMITMEN 

IN THE WITNESS STATEMENT AND THE JUDICIAL CONDEMNATION 

SENTENCE 

Abstract 

Commitment is a topic that permeates human language. In this direction, we are 
interested in knowing whether in the witness testimony, when the speaker-
enunciator first assumes the commitment for the propositional content of his 
saying, if this impacts on the decision of the judge, who is the speaker-enunciator 
first of the condemnatory sentence. Thus, it is important to correlate the two 
genres (witness testimony and judicial sentence) in order to understand this 
relationship. The relevance of this phenomenon is such that it allows the 
interlocutor to understand whether the speaker and / or enunciator is / are 
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responsible (whether or not) for the propositional content of the utterance uttered. 
For the study, we follow Adam (2011), Guentchéva (1996, 2011), Rabatel (2009, 
2015a, 2015b, 2016), and many others, such as Rodrigues, Passeggi and Silva 
Neto (2014), Rodrigues and Passeggi (2015, 2016), Rodrigues (2016, 2016a, 
2017). The results point out that the speaker enunciator first, in this case, the 
judge of the judicial conviction, assumes the saying from asserted views, 
represented and narrated in consonance with the testimony of the witness, who 
collaborates for the culpability of the defendant. 
 
Keywords: Point of view. Commitment. Judicial condemnation sentence. 
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TÍTULO: PRÁTICAS PARTICIPATIVAS DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL: 

CARACTERIZAÇÃO E REGISTRO DA EXPERIÊNCIA GAM 

Resumo 

Embora a Reforma Psiquiátrica tenha sido implementada visando o combate a 
tratamentos que seguem padrões biomédicos e hospitalocêntricos, ainda há uma 
enorme captura vivenciada por usuários da rede de saúde mental em relação ao 
uso crônico de psicofármacos. Nesse cenário, a Gestão Autônoma da 
Medicação (GAM) emerge na tentativa de instrumentalizar os usuários a fim de 
promover maior autonomia diante de seu próprio processo terapêutico. O 
presente estudo objetiva compartilhar as experiências vivenciadas por 
pesquisadores graduandos do curso de psicologia da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN). O campo de pesquisa é um Centro de Atenção 
Psicossocial álcool e outras drogas (CAPS AD) do município de Natal-RN. O 
estudo que segue o método da pesquisa-intervenção, onde o pesquisador 
compõe o campo e está implicado no processo de construção de conhecimento. 
De acordo com o experienciado , fica evidente o caráter desafiador do lançar-se 
ao campo enfrentando todas as problemáticas que nele emergem e a 
importância de viver tal processo ainda na graduação, dado que nele reside 
potência para o aprimoramento da escuta e do olhar ampliado e crítico para com 
a realidade. Assim, evidencia-se a importância de graduandos imersos em 
estratégias de cuidado como a GAM, devido a riqueza profissional, humana e 
política que nelas emergem. 
 
Palavras-chave: GAM. Saúde Mental. Graduandos. Experiência. Formação. 

TITLE: PARTICIPATORY PRACTICES OF MENTAL HEALTH CARE: 

CHARACTERIZATION AND RECORD OF GAM EXPERIENCE 

Abstract 

Although the Psychiatric Reform has been implemented to combat treatments 
that follow biomedical and hospital-centered standards, there is still a huge catch 
experienced by users of the mental health network regarding the chronic use of 
psychiatric drugs. In this scenario, Autonomous Medication Management (GAM) 
emerges in an attempt to instrumentalize users in order to promote greater 
autonomy in the face of their own therapeutic process. This study aims to share 
the experiences of undergraduate researchers from the Psychology course at the 
Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN). The research field is a 
Psychosocial Care Center for alcohol and other drugs (CAPS AD) in the city of 
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Natal-RN. The study that follows the intervention-research method, where the 
researcher composes the field and is involved in the process of knowledge 
construction. According to what is experienced, it is evident the challenging 
character of launching into the field facing all the problems that emerge in it and 
the importance of living such a process still in the undergraduate, since in it 
resides power for the improvement of listening and broadened gaze and critical 
of reality. Thus, it is evident the importance of undergraduate students immersed 
in care strategies such as GAM, due to the professional, human and political 
wealth that emerge in them. 
 
Keywords: GAM. Mental health. Undergraduates. Experience. Formation. 
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TÍTULO: Plano de Trabalho 4 para pesquisa em modelos macroeconômicos 

multiblocos e a economia regional brasileira 

Resumo 

No período de 1996 a 2017, as economias brasileira e estadunidense 
experimentaram taxas trimestrais respeitáveis de crescimento do produto interno 
bruto. Entretanto, Brasil e Estados Unidos vinham de trajetórias diferentes, o 
primeiro acabara de sair de uma década perdida com grande endividamento 
externo, altas taxas de inflação e cicatrizes sociais de um período ditatorial; e o 
segundo acabara de se consolidar como a superpotência econômica e militar 
dado o fim da União Soviética, sua antagonista das décadas anteriores. Nos 
anos 2000, o crescimento brasileiro se deveu em parte ao boom dos preços das 
commodities e as políticas de valorização do salário mínimo e de transferência 
de renda; já o estadunidense manteve o ímpeto graças ao crédito ao consumo e 
aos investimentos. No entanto, o crescimento americano baseado em crédito 
gerou no ano de 2008 a crise financeira mundial o que permite fazer paralelos 
com a teoria de Hyman Minsky e sua hipótese de instabilidade financeira. Além 
disso, há a discussão sobre a crise brasileira iniciada no ano de 2014 pode se 
encaixar na hipótese de instabilidade financeira de Minsky como é posto no 
trabalho de Felipe Rezende em seu texto Fragilidade Financeira, Instabilidade e 
a Crise Brasileira: uma abordagem Keynes-Minsky-Godley. 
 
Palavras-chave: ciclos econômicos, economia brasileira e e americana, crise 

TITLE: Multiblock macroeconomic models and the Brazilian regional economy 

Abstract 

From 1995 to 2017, the Brazilian and American economies experienced 
respectable quarterly rates of gross domestic product growth. However, Brazil 
and the United States came from different trajectories; the first one had just 
emerged from a lost decade with high foreign debt, high inflation rates, and social 
scars from a dictatorial period; and the second one had just established itself as 
the economic and military superpower given the end of the Soviet Union, its 
antagonist of previous decades. In the 2000s, Brazilian growth was partly due to 
the boom in commodity prices and minimum wage and income transfer policies; 
The US, on the other hand, maintained its growth momentum thanks to consumer 
credit and investment. However, the US credit-based growth generated in 2008 
the global financial crisis, which makes it possible to draw parallels with Hyman 
Minsky's theory and his hypothesis of financial instability. In addition, the 
discussion about the Brazilian crisis that began in 2014 may fit Minsky's 
hypothesis of financial instability, how is it put in the work of Felipe Rezende in 
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his text Financial Fragility, Instability and the Brazilian Crisis: a Keynes-Minsky-
Gogley approach. 
 
Keywords: economic cycles, Brazillian and American economies, crisis 
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TÍTULO: O Sócrates de Nietzsche: o fundador da metafísica 

Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo esclarecer o que Nietzsche entende por 
dialética, razão e metafísica, a partir da interpretação que o filósofo alemão faz 
da figura de Sócrates. Arguidor por excelência, Nietzsche é conhecido por sua 
postura crítica em relação à tradição filosófica, que ele descreve como 
decadente. E é Sócrates que, para ele, inaugura a decadência da filosofia, pois 
a partir do seu modo de filosofar surge o homem teórico, indivíduo que instaura 
a dualidade metafísica, ou seja, a separação do mundo em duas realidades. 
Portanto, buscou-se entender como o método dialético fundamentou essa 
crença, que tem por princípio a elucidação através da razão, e os problemas que 
derivam dele. 
 
Palavras-chave: socratismo, verdade, razão, metafísica 

TITLE: Nietzsche's Socrates: The founder of Metaphysics 

Abstract 

This work aims to clarify Nietzsche's understanding of dialectics, reason and 
metaphysics, from the interpretation that the german philosopher gives to the 
historical figure of Socrates. A quintessential arguer, Nietzsche is known for his 
critical stand on the philosophical tradition, which he describes as decadent. And 
it is Socrates who, in Nietzsche's eyes, inaugurates the decay of philosophy, 
since it is from his method of thinking that arises the theoretical man, the 
individual who establishes a metaphysical duality, that is, the separation of the 
world into two realities. Therefore, we sought to understand how the dialectical 
method based this belief, which is based on the principle of elucidation through 
reason, as well as the problems that derive from this method. 
 
Keywords: socratism, truth, reason, metaphysics 
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TÍTULO: Direito fundamental ao transporte e controle de constitucionalidade: a 

precedência do fomento à política de compartilhamento veicular em face dos 

rodízios de carros nas cidades brasileiras 

Resumo 

 

O direito fundamental ao transporte é um direito reconhecidamente moderno. 
Dentro do contexto das sociedades de massa e das megalópoles do mundo, 
discutem-se quais as obrigações dele decorrentes para o estado que deve 
implementá-lo. No trabalho a seguir, tomamos como ponto de partida o inchaço 
automobilístico das grandes cidades brasileiras, ainda marcadas pelo transporte 
unimodal rodoviário, e a obrigação do estado em fomentar políticas de 
compartilhamento veicular para a satisfação do direito ao transporte em lugar de 
restrições de direito como a política de rodízio, a exemplo do que ocorre na 
cidade de São Paulo desde a década de noventa. 

 
 
Palavras-chave: Constitucionalidade; economia do compartilhamento; 

transporte; carpool 

TITLE: Fundamental right to transport and constitutionality control: the 

precedence of the promotion of carpooling policy in the face of traffic restrictions 

(“rodízios veiculares”) in Brazilian cities 

Abstract 

The fundamental right to transport is a recognized modern right. Within the 
context of mass societies and the megacities of the world, it is discussed what 
obligations it entails for the state that must implement it. In the following work, we 
take as a starting point the automobile swelling of large Brazilian cities, still 
marked by unimodal road transport, and the obligation of the state to promote 
vehicle sharing policies for the satisfaction of the right to transport instead of 
restrictions in law such as the traffic restrictions ("rodízio veicular"), as occurs in 
the city of São Paulo since the nineties. 
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Keywords: Constitutional law; sharing economy; transport; carpool 
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TÍTULO: ANÁLISE DA EXPANSÃO RECENTE DA REDE FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

Resumo 

RESUMO O Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional é 
uma política pública para a ampliação de unidades de educação profissional em 
todo o território Brasileiro. Concomitante a essa política, a qualidade do ensino 
tem sido avaliada pelos órgãos de controle através de indicadores de 
desempenho padronizados para toda a Rede Federal. Neste artigo, buscou-se 
identificar as variações regionais no desempenho dos Institutos Federais de 
2009 a 2017. Este estudo é uma pesquisa exploratório-descritiva ex-post-facto 
com abordagem quantitativa. Para a atingir os objetivos, através das técnicas de 
estatística descritiva, coletou-se os dados nos Relatórios anuais de análise dos 
Indicadores de gestão da Rede Federal. Os resultados revelaram diferenças de 
desempenho entre as regiões do Brasil em vários aspectos, tais como 
infraestrutura e indicadores acadêmicos. A pesquisa revela-se importante para 
a avaliação dos impactos da expansão da Rede Federal enquanto política 
educacional 
 
Palavras-chave: Palavras chave: Indicadores de desempenho, Expansão da 
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TITLE: AVALIAÇÃO DO PLANO DE EXPANSÃO DA REDE FEDERAL DE 

ENSINO SEGUNDO INDICADORES DE DESEMPENHO 

Abstract 

O Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional é uma política 
pública para a ampliação de unidades de educação profissional em todo o 
território Brasileiro. Concomitante a essa política, a qualidade do ensino tem sido 
avaliada pelos órgãos de controle através de indicadores de desempenho 
padronizados para toda a Rede Federal. Neste artigo, buscou-se identificar as 
variações regionais no desempenho dos Institutos Federais de 2009 a 2017. Este 
estudo é uma pesquisa exploratório-descritiva ex-post-facto com abordagem 
quantitativa. Para a atingir os objetivos, através das técnicas de estatística 
descritiva, coletou-se os dados nos Relatórios anuais de análise dos Indicadores 
de gestão da Rede Federal. Os resultados revelaram diferenças de desempenho 
entre as regiões do Brasil em vários aspectos, tais como infraestrutura e 
indicadores acadêmicos. A pesquisa revela-se importante para a avaliação dos 
impactos da expansão da Rede Federal enquanto política educacional 
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TÍTULO: Mudanças de Uso e ocupação do solo dos conjuntos do PMCMV, faixa 

1, na Região Metropolitana de Natal 

Resumo 

O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), foi criado em 2009 com a 
intenção de tornar acessível a moradia para a população com menor poder 
econômico. O que os gestores não imaginaram foi a mudança de uso que 
aconteceu após a ocupação dos conjuntos habitacionais inaugurados. Essas 
categorias são importantes para compreender diversas questões acerca das 
dinâmicas socioespaciais que ocorrem na localidade desde a ocupação das 
casas. Nesse sentido, este trabalho analisa as transformações socioespaciais 
no PMCMV faixa 1 em Natal/RN, identificando quais são os principais fatores 
que motivam essas mudanças. A pesquisa foi dividida em três partes: a primeira 
com a vetorização dos partidos urbanísticos, nos softwares Google Earth Pro e 
Autocad; pesquisa de campo com entrevistas por questionário; e mapeamento 
de uso e ocupação do solo dos empreendimentos. Por fim, foi observado que as 
mudanças de uso são resultados das necessidades econômicas e do lado 
poético do habitar, onde a casa abriga várias necessidades que são refletidas 
em seu uso e ocupação. 
 
Palavras-chave: PMCMV. Mudanças de uso. Habitar 

TITLE: Changes in land use and occupation of PMCMV projects faixa 1 in RMN 

Abstract 

The Minha Casa Minha Vida Program, was created in 2009 with the intention of 
making housing accessible to the population with less economic power. What the 
managers did not imagine was the change of use that happened after the 
occupation of the inaugurated housing projects. These categories are important 
to comprehend the many questions about the social-spatial dynamics that 
questions about the socio-spatial dynamics that occur in the locality since the 
occupation of the houses. In this context, this paper analyzes the socio-spatial 
transformations in PMCMV faixa 1 in Natal/RN, identifying what are the main 
factors that motivate these changes. The research was divided into three parts: 
the first with the urban projects vectorization, by using softwares such as Google 
Earth Pro and Autocad; field research with questionnaire interviews; and mapping 
of land use and occupation of the projects. Finally, it was noticed that the changes 
in use are the result of economic needs and the poetic side of housing, where the 
house provides many needs that are reflected in its use and occupation. 
 
Keywords: PMCMV. Use Changes. Inhabit. 
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TÍTULO: Participação social e Gestão Autônoma de Medicação: narrativas de 

uma experiência 

Resumo 

Muitos avanços dentro do campo da saúde mental foram conquistados mediante 
as diretrizes da Reforma Psiquiátrica. No entanto, ainda há um cenário bastante 
problemático vivenciado por usuários da rede de saúde mental em relação ao 
uso crônico de psicofármacos. É nesse contexto que a ferramenta da Gestão 
Autônoma da Medicação (GAM) ganha destaque como maneira de promover 
maior autonomia e tomada de decisão aos usuários diante de seu próprio 
processo terapêutico. O presente estudo visa narrar e avaliar a experiência de 
uma graduanda que atuou como observadora-participante de um grupo GAM 
realizado no CAPS AD III - Leste no município de Natal/RN. O método utilizado 
foi a pesquisa-intervenção, onde o pesquisador compõe o campo e está 
implicado no processo de construção de conhecimento. O valor da pesquisa 
consiste no fato de haver incipiência de dados relativos a GAM sob a perspectiva 
de graduandos, os quais vivenciam uma experiência singular. A coleta dos dados 
viabilizou-se pela escrita dos diários de campo produzidos pela graduanda ao 
longo dos encontros. 
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TITLE: Social Participation and Autonomous Medication Management: narratives 

of an experience. 

Abstract 

 

Many advances in the field of mental health have been achieved through the 
Psychiatric Reform guidelines. However, there is still a very problematic scenario 
experienced by users of the mental health network regarding the chronic use of 
psychotropic drugs. It is in this context that the Autonomous Medication 
Management (GAM) tool is highlighted as a way to promote greater autonomy 
and decision making for users in their own therapeutic process. This study aims 
to narrate and evaluate the experience of a student who acted as a participant 
observer of a GAM group held at CAPS AD III - East in Natal/RN. The method 
used was intervention research, where the researcher composes the field and is 
involved in the process of knowledge construction. The value of the research is 
that there is incipient data about GAM from the perspective of undergraduates, 
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who have a unique experience. The data collection was made possible by writing 
the field diaries produced by the student during the meetings. 

 
 
Keywords: GAM. Mental Health. Experience. Social participation. 
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TÍTULO: A terceira versão da BNCC:as disputas para um currículo em História 

Resumo 

Este trabalho apresenta os resultados da pesquisa sobre a terceira versão da 
Base Nacional Comum Curricular. Tivemos como objetivo durante o 
desenvolvimento desta compreender como as disputas em torno da primeira e 
segunda versão da Base se efetivaram e se consolidaram na terceira versão. 
Para isso, analisamos os resultados de pesquisas anteriores e a versão em 
análise do documento de forma comparativa afim de averiguar os projetos em 
disputa entre as versões da BNCC. Concluímos ao final que a terceira versão 
possui em seu conteúdo uma maior diversidade temporal e espacial em 
comparação a segunda versão, na medida em que objetiva ampliar a percepção 
sobre a diversidade de sociedade e sujeitos, no entanto, o faz a partir de uma 
perspectiva ainda eurocêntrica sobre o currículo. Dessa forma, averiguamos 
como a História escolar nesta versão não foi pensada a partir da perspectiva do 
aluno brasileiro, mantendo-se assim, um currículo baseado na já consolidada 
tradição escolar do país. 
 
Palavras-chave: BNCC; Currículo; História; Tempo; Espaço; Tradição Escolar 

TITLE: The third version of the BNCC: The projects in dispute in History 

curriculum 

Abstract 

This paper presents the results of a research about the third version of the 
Brazilian National Common Curricular Base (BNCC). We had as a goal during its 
development to understand how the disputes about the first and the second 
version of the Base became applied and consolidated in the third version. In order 
to do so, we analyzed the results of previous researches and the document's 
version in analysis in a comparative perspective in order to study the projects in 
dispute between the BNCC's versions. We concluded by the end that the third 
version has in its content a wider diversity in time and space in comparison to the 
second version, as it aims to enlarge the perception towards the diversity of 
society and individuals, however, it does that from a still Eurocentric point of view 
about the curriculum. That way, we checked how school history in this version 
wasn't thought from the Brazilian student's point of view, remaining, thus, as a 
curriculum based on the already consolidated national school tradition. 
 
Keywords: BNCC; Curriculum; History; Time; Space; School Tradition 
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TÍTULO: MAPEAMENTO DA PRESENÇA DE FRIEDRICH SCHILLER NA 

IMPRENSA OITOCENTISTA BRASILEIRA 1830-1860 

Resumo 

No Brasil no século XIX a imprensa além de informar, exerceu também a função 
de formar novos leitores. Com isso, visualizamos inserções de grandes autores 
nos periódicos brasileiros, como Friedrich Schiller. Ele foi escritor, poeta 
representante do movimento Tempestade e Ímpeto e do Classicismo de Weimar. 
Este trabalho apresenta os resultados do plano de trabalho sobre mapeamento 
da presença de autores e obras de língua alemã na imprensa brasileira do longo 
século XIX, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). 
Na base da Hemeroteca digital utilizando o portal da Fundação Biblioteca 
Nacional há a criação de um banco de dados com categorias de descrição 
quantitativa e qualitativa das ocorrências nos jornais. No caso do autor alemão 
Schiller, objeto da pesquisa, observou-se uma presença muito cedo na imprensa 
brasileira e uma heterogeneidade surpreendente de estratégias de informação e 
divulgação. O que acaba sendo uma unanimidade são os elogios, quanto a sua 
genialidade literária.  No contexto de estudos da Literatura comparada, a 
relevância desse estudo ocorre pela análise da recepção de Schiller e de suas 
obras. E tendo em vista os estudos culturais no contexto do ensino de línguas e 
literaturas estrangeiras, podemos ressaltar que a inclusão de pesquisas na base 
de material primo da imprensa brasileira do século XIX vitaliza também o ensino 
aprendizagem de Língua e Cultura alemã, incluindo o enfoque nas dinâmicas de 
transferências culturais. 
 
Palavras-chave: Schiller; Períodicos; Imprensa Oitocentista; Transferências 

Culturais 

TITLE: MAPPING FRIEDRICH SCHILLER'S PRESENCE IN THE BRAZILIAN 

EIGHTH CENTURY PRESS 1830-1860 

Abstract 

In Brazil in the nineteenth century the press besides informing, also exercised the 
function of forming new readers. With this, we visualize insertions of great authors 
in Brazilian journals, such as Friedrich Schiller. He was a writer, poet representing 
the Storm and Impulse movement and Weimar Classicism. This paper presents 
the results of the work plan on mapping the presence of German-speaking 
authors and works in the Brazilian press of the long nineteenth century, from the 
Institutional Program for Scientific Initiation Scholarships (PIBIC). On the basis of 
the digital library using the portal of the National Library Foundation there is the 
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creation of a database with categories of quantitative and qualitative description 
of occurrences in newspapers. In the case of the German author Schiller, object 
of the research, there was a very early presence in the Brazilian press and a 
surprising heterogeneity of information and dissemination strategies. What turns 
out to be unanimous are the compliments regarding their literary genius. In the 
context of studies of comparative literature, the relevance of this study occurs by 
analyzing the reception of Schiller and his works. And in view of cultural studies 
in the context of foreign language and literacy teaching, it can be emphasized 
that the inclusion of research in the base of nineteenth-century Brazilian press 
material also vitalizes the teaching of German language and culture, including the 
focus on dynamics of cultural. 
 
Keywords: Schiller; Periodic; Eighteenth Press; Cultural Transfers 
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TÍTULO: Validação de planos de aulas ou sequências didáticas inovadores em 

Matemática 

Resumo 

Resumo. Este artigo é resultado do trabalho desenvolvido pela equipe OBAMA 
que teve por objetivo listar critérios pedagógicos para validar plano de aula ou 
sequências didáticas alinhados ao conteúdo de Matemática e submetidos na 
plataforma online. O caminho a ser traço ao ponto que estamos hoje envolveu 
dois grupos de trabalho (GT de Desenvolvimento e o GT Pedagógico) no sentido 
de elencar um referencial teórico-pedagógico e sistemático para implementar um 
sistema de validação de planos de aulas na plataforma OBAMA, com o objetivo 
de difundir entre professores boas práticas pedagógicas. Neste trabalho 
focaremos nos passos desenvolvidos pelo GT Pedagógico que continua em 
andamento e nas melhorias que precisam ser feitas após os primeiros resultados 
obtidos diante dos teste realizados na idealização de um ferramenta de validação 
completa, dentro dos critérios de um plano de aula focado no aluno, de fácil 
compreensão para o professor e ampla divulgação de boas práticas pedagógicas 
em matemática em um repositório online. 
 
Palavras-chave: Plano de aula, validação, critérios, repositório online. 

TITLE: Pedagogical criteria for the validation of lesson plans submitted to an 

online repository. 

Abstract 

This article is a result of the work developed by the OBAMA team that aimed to 
list pedagogical criteria to validate the lesson plan or didactic sequences aligned 
with the Mathematics content and submitted on the online platform. The way to 
be traced to the point we are today involved two working groups (Development 
WG and the Pedagogical WG) in order to list a theoretical-pedagogical and 
systematic reference to implement a system of validation of lesson plans in the 
OBAMA platform, with the aim of spreading good pedagogical practices among 
teachers. In this paper we will focus on the steps developed by the Pedagogical 
Working Group that is still in progress and the improvements that need to be 
made after the first results obtained from the tests carried out in the conception 
of a complete validation tool, within the criteria of a student-focused lesson plan, 
easy to understand for the teacher and wide dissemination of good mathematical 
teaching practices in an online repository. 
 
Keywords: Lesson plan, validation, criteria, online repository. 
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TÍTULO: Descrição de Línguas Naturais – Português: formas variantes do 

arquifonema /S/ na fala dos potiguares 

Resumo 

Quando comparamos a fala de Natal/RN às falas de outras regiões brasileiras, 
como Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre, constatamos uma peculiaridade em 
relação a possíveis pronúncias do 's' em posição final de sílaba de uma palavra, 
como 'vasto' e 'vasco'. Em regiões como Recife e Rio de Janeiro, a realização 
palatal do /S/ é generalizada, isto é, produz-se o mesmo som chiante para o /S/ 
em contextos linguísticos e sociolinguísticos diversos. Em Natal, diferentemente, 
a realização do /S/ mostra outras possibilidades: ora os natalenses pronunciam 
o 's' com som chiante, como em 'vasto', ora com som sibilante, como em ‘vasco’. 
No presente trabalho, analisamos as produções desse /S/ na fala de Natal, a fim 
de mapearmos as realizações feitas e delimitarmos as motivações para o uso de 
um som em detrimento de outro. Para tanto, constituímos um corpus de fala de 
Natal, que foi analisado à luz dos pressupostos da Geometria de traços e da 
Sociolinguística Variacionista. Pudemos constatar que a palatalização do /S/ na 
fala natalense é decorrente da aplicação do Princípio de Contorno Obrigatório – 
que determina a evitação da sequência de consoantes com mesmo ponto de 
articulação. Essa variação não é restrita a grupos socioculturais específicos, mas 
uma característica da comunidade de fala natalense. 

 
Palavras-chave: Palatalização. Geometria de traços. Sociolinguística 

TITLE: Natural Languages Description - Portuguese: variant forms of the 

archiphoneme /S/ in Potiguar speech. 

Abstract 

When comparing Natal/RN speech to speeches from other Brazilian areas, such 
as Rio de Janeiro, Recife and Porto Alegre, we find a peculiarity regarding 
possible pronunciations of ‘s’ in the final position of a syllable of a word, such as 
‘vasto’ and ‘vasco’. In such areas as Recife and Rio de Janeiro, the palatal 
realization of /S/ is generalized, that is to say, it is pronounced the same sizzling 
sound to /S/ in a variety of linguistics and sociolinguistics situations. In Natal, on 
the other hand, the realization of /S/ presents some other possibilities: people 
from this city pronounce the ‘s’ now with the sizzling sound, now with the sibilant 
sound, as in ‘vasco’. In the present work, we analyse the productions of such /S/ 
in Natal speech, in order to map the existing realizations and delimit the 
motivations to the use of one rather than another. Therefore, we made a corpus 
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of Natal speech, which was analysed according to the assumptions of Feature 
Geometry and Variationist Sociolinguistics. We’ve been able to note that the 
palatalization of /S/ in Natal speech is due to the application of the Obligatory 
Contour Principle – which determins the avoidance of a sequence of consonants 
having the same place of articulation. This variation is not restricted to specific 
sociocultural groups; it is rather a feature from the community of Natal speech. 
 
Keywords: Palatalization. Feature Geometry. Sociolinguistics. 
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TÍTULO: Imagens de um acontecimento: a construção de um documentário 

sobre moradores de Mãe Luíza na copa de 2014 

Resumo 

Nesta pesquisa, iremos tratar sobre os métodos para desenvolver um 
documentário sobre os moradores vítimas dos deslizamentos de terra ocorridos 
em junho de 2014, em Mãe Luíza, bairro periférico e marginalizado, da cidade 
do Natal/RN. Abordaremos como foi o contato com eles e o papel do 
documentário na constituição de uma memória coletiva e no resgate da memória 
para que essas histórias não caiam no esquecimento. Além disso, abordaremos 
também sobre as formas de agir politicamente a partir de um documentário e a 
importância de trocar e somar conhecimentos com os personagens. 
 
Palavras-chave: Memória coletiva.troca e soma.lugares de memória.memória 

subterrânea. 

TITLE: Images of an event: a construction of a documentary about the residents 

of Mãe Luíza in the 2014 World Cup 

Abstract 

In this research, we will discuss about the methods to develop a documentary 
about the residents victims of the landslides that occurred in June 2014, in Mãe 
Luíza, a peripheral and marginalized neighborhood of Natal / RN. We will discuss 
how was the contact with them and the role of the documentary in the constitution 
of a collective memory and the retrieval of the memory so that these stories do 
not fall into oblivion. In addition, we will also address ways of acting politically 
from a documentary and the importance of exchanging and adding knowledge 
with the characters. 
 
Keywords: Collective memory.Exchange and sum.Places of 

memory.Underground memory 
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TÍTULO: Expressões da paisagem da Cidade do Recife: as complexidades e 

representação 

Resumo 

A reflexão sobre a paisagem cultural da Cidade do Recife faz emergir as 
historicidades, as relações entre espaços - territórios e, sociedade, pois, trata-se 
de formas de incorporação da paisagem cultural às práticas econômicas e 
políticas. Trata-se de compreender as paisagens culturais, segundo suas 
representações e significações, tendo por objetivo apreender as expressões da 
paisagem dos bairros Recife Antigo, Santo Antônio e São José da Cidade do 
Recife. A metodologia está consubstanciada na observação e leitura analítica 
das produções que tratam da temática. Na cidade do Recife há um mosaico 
heterogêneo de unidades interativas no universo da paisagem, que nos expõem 
a uma escala de observação. Daí se pressupor que a paisagem como um todo, 
considerando as interações espaciais entre unidades culturais e naturais, cria-
se a perspectiva se apreendê-las, enquanto expressão geográfica em múltiplas 
perspectivas. Nessa lógica, a paisagem do Recife tem uma composição 
fracionada de formas naturais e humanas que se constituem num conjunto 
heterogêneo rio/oceano e urbano/cultural. O Recife Antigo, área que 
corresponde aos bairros – Santo Antônio e São José “então chamada dos Navios 
e de Antônio Vaz” –, configurados e emoldurados pelos rios Capibaribe e 
Beberibe, e o Oceano Atlântico que configuram paisagens, marcadas pela 
dialética do meio ambiente e os construtos humanos num perceptível cenário de 
paisagens. 
 
Palavras-chave: Paisagem. Recife. São José. Santo Antônio. Paisagem. 

TITLE: Recife City landscape expressions: the complexities and representation 

Abstract 

 

Reflecting on the cultural landscape of the city of Recife brings out its history, 
spaces and territories relationship and, therefore, society. These are forms of 
incorporating cultural landscape, economic and political practices. It's about 
understanding cultural according to their representations and significations, with 
the purpose of apprehending the expressions of the landscape of the districts of 
Recife Antigo, Santo Antônio and São José of the city of Recife. The methodology 
used is embodied in the observation and analytical reading of the productions 
that deal with the theme. In this city, the landscape there is interactive mosaic 
units that allow us a possibility of observation. We assume the landscape as a 
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whole considering the spatial interactions between natural and cultural units. It 
gives us the prospect of apprehending them while geographic and cultural 
expression in their multiple perspectives. Thus, the landscape of the capital of 
Pernambuco is composed of natural and human forms that constitute a 
heterogeneous set of river/ocean and urban/cultural. That area corresponds to - 
Santo Antônio and São José “neighborhoods, well known as Navios and Antonio 
Vaz” -. The city is crossed by Capibaribe and Beberibe rives, and by the Atlantic 
Ocean that configure landscapes marked by the dialectic between the 
environment and the human products, in a noticeable scenario. 

 
 
Keywords: landscape. Recife. São José. Santo Antônio. 
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TÍTULO: LEVANTAMENTO EXPLORATÓRIO DE EXPERIÊNCIAS 

INTERNACIONAIS NO ENFRENTAMENTO DA SÍFILIS 

Resumo 

Nos últimos anos, os casos de sífilis vêm aumentando em vários países e 
campanhas de saúde foram realizadas para este tipo de enfrentamento a 
doenças. O presente estudo tem como objetivo mapear os casos de campanhas 
de comunicação de enfrentamento da sífilis, validadas por organismos 
internacionais que atuam no campo da saúde, a exemplo dos seis países e 
territórios do Caribe, Cuba, Tailândia, Bielorrússia e República da Moldávia. Foi 
feito um levantamento de dados através de palavras-chave nas bases de 
pesquisa Lilacs, Medline, Scielo e Google, onde foram observados 
primeiramente os títulos. Na sequência, foram analisados os resumos e, 
posteriormente, foram selecionados artigos com relevância para o estudo do 
trabalho completo. No primeiro movimento, foram identificados 892 artigos, 
depois do processo de análise, apenas seis foram selecionados como 
pertinentes. Observamos um número baixo de pesquisas relacionadas a questão 
do presente estudo e, principalmente, em relação a estratégias de comunicação. 
 
Palavras-chave: Sífilis; Sífilis congênita; campanhas de comunicação; Projeto 

Sífilis 

TITLE: Exploratory Survey of International Experiences in Syphilis Coping 

Abstract 

In recent years syphilis has been increasing in several countries and health 
campaigns have always been conducted for this type of disease control. The aim 
of this study is to map the cases of syphilis coping communication campaigns, 
validated by international health organizations, such as the six Caribbean 
countries and territories, Cuba, Thailand, Belarus and the Republic of Moldova. 
Data were collected through keywords in the search databases Lilacs, Medline, 
Scielo and Google, where the titles were first observed. Subsequently, the 
abstracts were analyzed and, subsequently, articles with relevance to the study 
of the complete paper were selected. In the first movement, 892 articles were 
identified, after the analysis process, only six were selected as pertinent. We 
observed a low number of research related to the issue of the present study and, 
especially, regarding communication strategies. 
 
Keywords: Syphilis, Congenital Syphilis, Communication campaigns, Project 

Syphil 
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TÍTULO: Artes Cênicas e práticas de atenção a si: experiências no contexto do 

Projeto Tardes do Vazio 

Resumo 

 

Esse trabalho tem como tema principal a relações entre a dança e as práticas 
meditativas, com foco na atenção a si. Busca atender os seguinte objetivos: 
Descrever como se dão as vivencias e a criação de poéticas no contexto do 
Projeto de Extensão Tardes do Vazio, tendo como foco a atenção a si; Investigar 
como as vivencias no projeto se articulam às experiencias dos participantes nos 
contextos da arte e/ou da educação; Destacar pontos de reflexão para a 
organização corporais no contexto das Artes. A metodologia tem como 
abordagem a Fenomenologia, levando em consideração as experiências de 
discentes artistas e professores registradas em depoimentos e entrevistas 
gravados. Estas foram discutidas a partir de autores como Virgínia Kastrup, 
Cristin Sade, Karenine Porpino, Sigrid Bitter, Tânia Alice Feix, dentre outros. 
Como resultados percebe-se as práticas meditativas levaram os artistas a um 
estado de atenção favorável a uma melhor percepção, execução e criação de 
suas danças. Os professores entrevistados reconheceram suas práticas como 
conhecimento sensível de si e do mundo e fizeram relação disso com a educação 
e a arte. Por fim, compreende-se que a atenção a si, a forma de condução da 
aula pelo professor e a respiração são pontos importantes para a organização 
de práticas no contexto das Artes Cênicas. 

 
 
Palavras-chave: Artes Cênicas, educação, fenomenologia,meditação, 

respiração. 

TITLE: Performing Arts and self-care practices: experiences in the context of the 

Tardes do Vazio Project 

Abstract 

 

This work has as its main theme the relationship between dance and meditative 
practices, focusing on self-attention. It seeks to meet the following objectives: 
Describe how the experiences and the creation of poetics take place in the 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2256 

 

context of the Tardes do Voido Extension Project, focusing on self-attention; 
Investigate how the experiences in the project articulate with the participants' 
experiences in the contexts of art and / or education; Highlight reflection points 
for body organization in the context of the arts. The methodology is based on 
Phenomenology, taking into account the experiences of student artists and 
teachers recorded in testimonials and recorded interviews. These were 
discussed from authors such as Virginia Kastrup, Cristin Sade, Karenine Porpino, 
Sigrid Bitter, Tania Alice Feix, among others. As a result, one observes the 
meditative practices that led the artists to a state of attention favorable to a better 
perception, performance and creation of their dances. The teachers interviewed 
recognized their practices as sensitive knowledge of themselves and the world 
and related this to education and the art. Finally, it is understood that the attention 
to oneself, the way the class is conducted by the teacher and the breathing are 
important points for the organization of practices in the performing arts context. 

 
 
Keywords: Performing Arts, education, phenomenology, meditation, breathing. 
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TÍTULO: A ANÁLISE DA POÉTICA DE LEMINSKI: O SOCIAL PELA 

LINGUAGEM PARÓDICA 

Resumo 

Este trabalho se propõe a estudar a poesia de Paulo Leminski em relação ao 
engajamento social, tendo, como principal suporte teórico, a conferência 
“Palestra sobre Lírica e Sociedade”, de Theodor W. Adorno. Dessa forma, parte-
se de uma análise geral da poesia Leminskiana, debruçando-se sob o contexto 
de produção e buscando compreender a relação com as concepções poéticas 
modernistas e movimentos decorrentes, fundamentado nas considerações de 
Ítalo Moriconi (2002). Esse entendimento permite-nos uma visualização inicial do 
propósito do trabalho, uma vez que busca estabelecer uma relação entre as 
características próprias do período de produção, concepção e construção 
poéticas de Leminski, objetivando o diálogo entre lírica e sociedade. A partir 
dessas considerações, o trabalho procura pautar-se ainda nos pressupostos do 
teórico e pesquisador Affonso de Santana (2001), no livro “Paródia, paráfrase e 
cia”, na tentativa de construir uma relação entre paródia e linguagem. Para tanto, 
o estudo se vale também das ponderações feitas pelo próprio Leminski no livro 
“Os sentidos da paixão” (2002), apresentando uma relação de apropriação entre 
o poeta e a linguagem. Nesse sentido, a apropriação é entendida a partir de um 
processo subjetivo em que a palavra age sobre o poeta, e ele, por sua vez, 
oferece-lhe novas possibilidades, (re)significando-a. O teor social da poética 
Leminskiana é, portanto, analisado partindo da relação de efeito desse processo 
individual da linguagem com o coletivo. 
 
Palavras-chave: Paulo Leminski. Poética. Linguagem. Paródia. 

TITLE: THE ANALYSIS OF LEMINSKI'S POETIC: THE SOCIAL BY THE 

PARODIC LANGUAGE 

Abstract 

This work aims to study Paul Leminski’s poetry in relation to social engagement, 
having, as main theoretical support, the Conference "Lecture on Lyrical and 
society" by Theodor W. Adorno. Thus, it is part of a general analysis of Leminski’s 
poetry, focusing on the context of production and trying to understand its link with 
the modern poetry through parody. In the sense, parodic appropriation is 
understood as a subjective process in which the word acts on the poet as well as 
he constructs new meanings. The social content of Leminski’s poetry is, 
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therefore, analyzed based on the relation ship of this appropriation with the 
collectivity. 

 
Keywords: Paul Leminski. Poetry. Parody. Society. 
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TÍTULO: A GEOGRAFIA ENTRE FORMAS E REFORMAS: IMPACTOS DAS 

POLÍTICAS CURRICULARES ATUAIS NA ESCOLA DEMOCRÁTICA E NA 

PRÁTICA DOCENTE 

Resumo 

 

A educação brasileira, passa por constantes reformulações, na tentativa de se 
efetivar um ensino significativo e transformador para os sujeitos que a fazem. A 
Base Nacional Comum Curricular, homologada em sua última versão em 
dezembro de 2018 e a Reforma do Novo Ensino Médio tornada na lei n. 
13.415/17, são os tópicos principais dos debates atuais da educação pelo 
impacto que estas têm na atividade docente e na estrutura democrática da 
escola. Compreender o processo de discussão e implementação dos 
documentos normativos, o processo de construção dos documentos curriculares, 
e, como ambos impactam o Ensino de Geografia, a atividade docente e a 
Educação Pública, revela a ideia de escola democrática que cada sistema de 
ensino possui. Integrar, escutar e valorizar os professores, estudantes e a 
comunidade, no processo de construção dos documentos curriculares possibilita 
que se diminua a distância entre o que está escrito nos documentos normativos 
e o que se efetiva no chão da escola. A leitura de tais documentos em conjunto 
com as narrativas dos professores, dos textos emitidos pela AGB e ANPEGE e 
de artigos que apresentam críticas à BNCC e ao Novo Ensino Médio, foram 
fundamentais para esta pesquisa e para entender quais são os interesses 
oclusos de tais reformas. 

 
 
Palavras-chave: Reformas Educacionais. BNCC. Novo Ensino Médio. Escola 

Democrática. 

TITLE: THE GEOGRAPHY BETWEEN FORMS AND REFORMS: CURRENTS 

CURRICULAR POLITICS IMPACTS IN THE DEMOCRATIC SCHOOL AND 

TEACHING ACTIVITY 

Abstract 
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The Brazilian’s education, pass through constants reformulations in order to 
implement a significant and transformer teaching for the individuals that make it. 
The BNCC’s document, that was homologated at its last version in December 
2018 and the New High School Reform transformed in the law n. 13.415/17, are 
the main topics of to the currents debates in education, because their 
repercussions in the teaching activity and in the democratic schooling’s structure. 
Comprehend the process of discussion and implementation for the standardizing 
documents, the process of curriculum documents construction, and, how both 
impact in the Teaching of Geography, the teaching activity and the public 
education reveal the democratic school idea that each education system has. 
Integrating, listening and valuing teachers, students and the community, in the 
process of constructing curriculum documents, allows us to reduce the distance 
between what is written in normative documents and what is effective on the 
school ground. The reading of these documents together with the narratives of 
the professors, the texts issued by AGB and ANPEGE and articles that present 
criticism to BNCC and the new High School, were fundamental for this research 
and to understand what are the occludes interests of such reforms. 

 
 
Keywords: Educational Reforms. BNCC. New High School. Democratic School. 
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TÍTULO: Aprimoramento Moral Clássico e Biotecnológico - ano 2019 

Resumo 

 

Esta pesquisa por como objetivo analisar como é tratada a questão da liberdade 
dentro da discussão sobre a possibilidade da utilização da biotecnologia para o 
aprimoramento moral da humanidade. Para tanto, nos utilizamos da recente 
bibliografia sobre o tema, abordando a discussão entre John Harris, defensor de 
um aprimoramento moral focado no aprimoramento cognitivo, de um lado, e 
Ingmar Persson e Julian Savulescu, entusiastas do aprimoramento moral através 
da modificação das disposições morais, de outro. 

 
 
Palavras-chave: Aprimoramento Moral; Bioética; Liberdade 

TITLE: Classic and Biotechnological Moral Enhancement 

Abstract 

 

This research aims to analyze how the issue of freedom is treated in the 
discussion about the possibility of using biotechnology for the moral improvement 
of humanity. Therefore, we use the recent bibliography on the subject, 
approaching the discussion between John Harris, advocate of moral 
enhancement focused on cognitive enhancement, on the one hand, and Ingmar 
Persson and Julian Savulescu, enthusiasts of moral enhancement by modifying 
moral dispositions, from another. 

 
 
Keywords: Moral Enhancement; Bioethics; Freedom 
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TÍTULO: O Serviço Social e a Categoria da Alienação (continuação) 

Resumo 

Esse relatório é resultado da pesquisa “O serviço Social e a categoria da 
alienação (continuação)”, cujo objetivo foi fazer o confronto entre o que autores 
dos periódicos de Serviço Social apresentam como concepção das categorias 
da alienação, com os usos que Marx faz na obra dos Manuscritos Econômicos-
filosóficos de 1844. Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa teórica, a 
qual foi feita a leitura da obra do jovem Marx e a comparação dos usos que ele 
utiliza nesta obra com os usos identificados nos 121 artigos presentes nas 
revistas Katalysis e Serviço Social & Sociedade. Na análise da obra de Marx, 
além das categorias propriedade privada e divisão social do trabalho, 
apreendemos quatro concepções de alienação: alienação do objeto; alienação 
do trabalho; alienação da essência humana e alienação do gênero humano. 
Contudo, a realização do confronto entre as obras citadas (Manuscritos de 1844 
e os artigos das revistas) se baseou em categorias identificadas no plano de 
trabalho anterior: alienação política, alienação do trabalho, alienação subjetiva e 
alienação metodológica. A partir do cotejamento entre as concepções de Marx e 
os usos presentes nos artigos, constatamos, numa significativa parte destes 
textos, incongruências nos usos que são feitos da categoria da alienação, que 
não coincidiram, portanto, com os usos identificados nos Manuscritos de 1844. 
 
Palavras-chave: Alienação. Serviço Social. Marxismo. Trabalho 

TITLE: The Social Work and the category of alienation. (continuation) 

Abstract 

This report is the result of the research “Social Work and the Alienation Category 
(continued)”, which aimed to compare what authors of the Social Service journals 
present as a conception of the alienation categories, with the uses Marx makes 
in As for the methodology, it is a theoretical research, which was made the 
reading of the work of the young Marx and the comparison of the uses that he 
uses in this work with the uses identified in the 121 present articles. in the 
magazines Katalysis and Social Work & Society. In the analysis of Marx's work, 
in addition to the categories private property and social division of labor, we grasp 
four conceptions of alienation: alienation of the object; alienation from work; 
alienation of the human essence and alienation of the human race. However, the 
confrontation between the mentioned works (Manuscripts of 1844 and the articles 
of the magazines) was based on categories identified in the previous work plan: 
political alienation, labor alienation, subjective alienation and methodological 
alienation. From the comparison between Marx's conceptions and the uses 
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present in the articles, we find, in a significant part of these texts, incongruities in 
the uses that are made of the category of alienation, which did not coincide, 
therefore, with the uses identified in the 1844 Manuscripts. 
 
Keywords: Alienation. Social Work. Marxism. Work 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2264 

 

CÓDIGO: HS0878 

AUTOR: LORENNA VANESSA BARRETO COSTA 

ORIENTADOR: CARLOS NECO DA SILVA JUNIOR 

 

 

TÍTULO: Concepções alternativas e recursos didáticos no processo de ensino e 

aprendizagem de conteúdos/conceitos relacionados à química inorgânica 

Resumo 

Neste trabalho apresentamos um resumo das principais estratégias de 
aprendizagem relativas ao processo de ensino e aprendizagem de conceitos 
relacionados aos conteúdos de estrutura atômica, ligações químicas e ácidos e 
bases. A proposta investigou, a partir de bases de dados acadêmicos, estudos 
apresentando os principais problemas na aprendizagem desses conteúdos. A 
investigação realizada é de cunho qualitativo e partiu da combinação de palavras 
chaves em bases como a scielo, periódicos capes e google acadêmico, tendo 
como princípio da busca a área de ensino de química e termos referentes aos 
conteúdos objetivo inicial desta pesquisa. Os resultados mostram um número de 
pesquisas ainda incipientes para retratar as dificuldades de aprendizagem dos 
estudantes da educação básica em química e os recursos didáticos utilizados 
para auxiliar os professores a superar tais dificuldades e trabalhos que retratam 
apenas realidades pontuais que descrevem a investigação para uma realidade 
escolar. 
 
Palavras-chave: Recursos didáticos; Estratégias de aprendizagem; Materiais 

didáticos; 

TITLE: Alternative conceptions and didactic resources in the process of teaching 

and learning content / concepts related to inorganic chemistry 

Abstract 

In this paper we present a summary of the main learning strategies related to the 
process of teaching and learning of concepts related to the contents of atomic 
structure, chemical bonds and acids and bases. The proposal investigated, from 
academic databases, studies presenting the main problems in the learning of 
these contents. The research is qualitative and started from the combination of 
keywords in bases such as scielo, capes journals and academic google, having 
as a search principle the area of chemistry teaching and terms referring to the 
initial objective content of this research. The results show a number of still 
incipient researches to portray the learning difficulties of students of basic 
education in chemistry and the didactic resources used to help teachers 
overcome such difficulties and works that portray only specific realities that 
describe research for a school reality. 
 
Keywords: Didactic resources; Learning strategies; Teaching materials; 
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TÍTULO: GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR-FOTOVOLTAICA NO RN: 

oportunidades de desenvolvimento regional a partir da geração descentralizada 

e híbrida eólica-solar-fotovoltaica 

Resumo 

Mudanças ambientais atuais, provenientes das emissões excessivas de carbono 
na atmosfera, derivadas das atuais práticas de produção a base de combustíveis 
fósseis, tornou-se emergencial à necessidade de substituir a atual matriz 
energética mundial em favor do uso das fontes renováveis de energia, como a 
solar. Desde os primórdios da civilização, o sol já era utilizado de maneira a 
facilitar e melhorar a vida da população. Assim, como resultado dos estudos 
acerca da expansão da demanda energética ao longo dos anos, é possível dizer 
que os raios solares são uma boa fonte de energia, e, além do mais, funciona 
como minimizadora de impactos ambientais, quando comparada a outras fontes. 
Nações, ao perceberem essa capacidade produtiva, iniciaram um processo de 
mudança em suas trajetórias energéticas, estimulando a diversificação da 
utilização e uso da energia renovável, em especial para a geração de 
eletricidade, permitindo assim o aproveitamento de algumas vantagens, não 
apenas ambientais, mas também técnico-produtivas. Porém, como toda fonte 
energética, existem obstáculos no processo de desenvolvimento desta fonte no 
sentido de viabilizar a sustentabilidade ambiental para o setor energético. Os 
avanços da energia solar do Brasil vêm sendo evidenciados a cada ano, sendo 
sua adoção responsável por expectativas positivas em favor da diversificação da 
matriz elétrica, da contribuição para o avanço de uma cadeia setorial solar 
fotovoltaica e o desenvolvimento da geração distribuída. 
 
Palavras-chave: Energia Solar Fotovoltaica. Sustentabilidade Ambiental. Brasil. 

TITLE: THE IMPORTANCE OF USE PHOTOVOLTAIC ENERGY IN THE 

MODERN WORLD: A BRIEF DISCUSSION. 

Abstract 

Current environmental changes from excessive carbon emissions in the 
atmosphere from current fossil fuel production practices have emerged as an 
urgent need to replace the current global energy matrix in favor of using 
renewable energy sources such as solar. Since the dawn of civilization, 
sunbeams have been used to make life easier and better. Thus, as a result of 
studies on the expansion of energy demand over the years, it is possible to say 
that the sun's rays are a good source of energy, and moreover, it works as a 
minimizer of environmental impacts when compared to other sources. Several 
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nations, realizing this productive capacity, began a process of change in their 
energy trajectories, stimulating the diversification of the use and use of renewable 
energy, especially for the generation of electricity, thus allowing the use of some 
advantages, not only environmental, but also technical-productive. However, like 
every energy source, there are disadvantages and obstacles in the development 
process of this source in order to enable environmental sustainability for the 
energy sector. With this, the advances of solar energy in Brazil are being 
evidenced every year, being its adoption responsible for positive expectations in 
favor of the diversification of the electric matrix, the contribution to the 
densification of a solar photovoltaic sector chain and the development of the 
distributed generation. 
 
Keywords: Photovoltaic Solar Energy. Environmental sustainability. Brazil. 
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TÍTULO: “Reforma Agrária de Mercado: A realidade dos assentamentos do 

Programa Nacional de Crédito Fundiário no Rio Grande do Norte” 

Resumo 

 

O presente relatório consiste em uma apresentação sucinta sobre a condição de 
vida dos trabalhadores rurais nos assentamentos do Programa Nacional de 
Crédito Fundiário, vinculada ao grupo de Estudos e Pesquisas “ Questão Social, 
Política Social e Serviço Social” do Departamento de Serviço Social da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Essa pesquisa foi coordenada 
pela Profa. Dra. Ilena Felipe Barros com o intuito de promover uma análise sobre 
o Programa Nacional de crédito Fundiário (PNCF), os impactos que este 
programa proporcionou para a classe trabalhadora e como isso influencia no 
Plano Nacional de Reforma Agrária. 

 
 
Palavras-chave: Credito Fundiário. Políticas Públicas. Reforma Agrária de 

Mercado 

TITLE: “Agrarian Market Reform: The reality of the settlements of the National 

Land Credit Program in Rio Grande do Norte” 

Abstract 

 

This report consists of a succinct presentation on the living conditions of rural 
workers in the settlements of the National program of Fundiary credit, linked to 
the study and research group "Social issue, social policy and Social service" Of 
the Department of Social Service of the Federal University of Rio Grande do 
Norte. This research was coordinated by PROFA. Dr. Ilena Felipe Barros in order 
to promote an analysis on the national Program of Land Credit (PNCF), the 
impacts that this program has provided to the working class and how it influences 
the National plan of agrarian reform. 

 
 
Keywords: Credito Fundiary. Public policies. Agrarian reform of the market 
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TÍTULO: Relações entre América Latina e Estados Unidos (1945-1953) – 3ª 

Etapa 

Resumo 

O projeto em questão consistiu na catalogação de documentos produzidos pelos 
Estados Unidos num período histórico bem definido, datam do pós-Segunda 
Guerra Mundial, no contexto de polarização global que se estabelece em função 
da Guerra Fria. Toda a documentação foi buscada no site, de navegação aberta 
para qualquer usuário, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, 
equivalente, no Brasil, ao Ministério das Relações Exteriores. Através do site, 
portador de rico acervo de fontes escritas sobre variadas relações estabelecidas 
entre os EUA e a América Latina, concentramo-nos no período referente à 
administração de Harry S. Truman (1945- 1953). As fontes presentes no site se 
encontram todas em inglês, de modo que foi realizada uma tradução não de todo 
os documentos selecionados, mas nas fichas catalográficas constam resumos 
em português a respeito do que tratam todas as fontes, além de informações de 
quem produziu o material, a quem se destinava, bem como a referência de 
pessoas/entidades citadas ao longo do texto relevantes para o eventual leitor. 
Todos os catálogos produzidos foram publicados na internet, por meio do blog, 
de acesso irrestrito para todos: https://docscatalogadosufrn.blogspot.com/. 
Desse modo, possibilitamos o acesso a uma documentação selecionada e 
organizada para pesquisadores interessados, sejam alunos de graduação ou 
pós-graduação em história, ou de áreas afins empenhados em se debruçar sobre 
os temas oriundos das fontes disponíveis. 
 
Palavras-chave: Catalogação. Documentos. Estados Unidos. América Latina. 

TITLE: CATALOGING OF DOCUMENTS ON THE HISTORY OF UNITED 

STATES-LATINAMERICAN RELATIONS (1945-1953) 

Abstract 

The project in point consisted in tabulation of documents produced by the United 
States in a defined historic period situated after the second world war, in the 
context of global polarization established in function of the cold war. All the 
documents were searched in a open navigation website, available to any user of 
the US Department of State, just like Foreign Affairs Ministry in Brazil. Through 
the site, which holds a rich collection of written sources on the relations 
established between US and Latin America, we focus on the period relative to 
Harry S. Truman's administration (1945- 1953). The sources on the site are all 
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found in English, so a translation process was made, not of all the selected 
documents, but in the catalogs there are summaries in Portuguese about what 
all the sources deal with, as well as information about who produced the material 
and to whom it was intended, as well as the reference of persons / entities cited 
throughout the text, that can be relevant to an eventual reader. All the produced 
catalogs were published on the internet, through a blog with unrestricted access 
for all: https://docscatalogadosufrn.blogspot.com/. As it is, were provided access 
to selected and organized documentation for interested researchers, whether 
they are undergraduate or postgraduate students in History, or from related fields 
committed to addressing themes from the available primal sources. 
 
Keywords: Cataloguing. Documents. United States. Latin American. 
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TÍTULO: Levantamento de demandas formativas de professores que ensinam 

Matemática: um enfoque sobre o letramento estatístico. 

Resumo 

 

O presente artigo relata sobre uma pesquisa feita a partir de dados em projetos 
vinculados à plataforma OBAMA. O objetivo desta pesquisa foi identificar 
necessidades formativas dos professores acerca do ensino e da aprendizagem 
em Matemática, especificamente, relacionado ao Letramento Estatístico. 
Constatou-se que, existem necessidades formativas dos professores relativas 
ao letramento estatístico e criação de um plano de acompanhamento para o 
desenvolvimento das dificuldades encontradas na área de estatística. É 
pertinente explorar com os professores a leitura e interpretação crítica dos dados 
e a conversão entre diferentes representações estatísticas. 

 
 
Palavras-chave: Estatística, matemática, educação, objetos de aprendizagem. 

TITLE: Survey of formative demands of teachers who teach mathematics: a focus 

on statistical literacy. 

Abstract 

This article reports on a survey made from data on projects linked to the OBAMA 
platform. The objective of this research was to identify teachers' educational 
needs about teaching and learning in mathematics, specifically related to 
statistical literacy. It was found that there are training needs of teachers related 
to statistical literacy and the creation of a monitoring plan for the development of 
the difficulties encountered in the area of statistics. It is pertinent to explore with 
teachers the critical reading and interpretation of data and the conversion 
between different statistical representations. 
 
Keywords: Statistics, math, education, learning objects. 
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TÍTULO: Uso da Khan Academy como prática auxiliar de ensino: Preparação 

para Integralização dos conteúdos da plataforma com o material textual 

Resumo 

 

Este artigo apresenta o relatório do plano de trabalho referente ao uso da Khan 
Academy (KA) como prática auxiliar de ensino nas turmas de Matemática 
Elementar (ME), com foco na preparação para integralização dos conteúdos da 
KA com o material textual. Isso foi realizado por meio de pesquisa nos conteúdos 
da plataforma e análise crítica das atividades propostas sob um ponto de vista 
de discente alvo do método. Os resultados, apesar de preliminares, indicam a 
validação do método para a segunda e terceira unidades de 2019.1, além da 
produção de artigos científicos e habilidades adquiridas pela bolsista. 

 
 
Palavras-chave: Khan Academy. Informática educacional. Matemática 

Elementar. 

TITLE: Using Khan Academy as a Teaching Assistant Practice: Preparing to 

Integrate Platform Content with Textual Material 

Abstract 

 

This article presents the report of the work plan regarding the use of the Khan 
Academy (KA) as an auxiliary teaching practice in the classes of Elementary 
Mathematics (ME), focusing on the preparation for the integration of the contents 
of the KA with the textual material. This was done through research on the 
contents of the platform and critical analysis of the proposed activities for the 
point of view of the target student of the method. The results, although 
preliminary, indicate the validation of the method for the second and third units of 
2019.1, in addition to the production of scientific articles and skills acquired by 
the scholarship student. 

 
 
Keywords: Khan Academy. Educational informatics. Elementary math. 
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TÍTULO: A Organização da Atenção Primária do Distrito Oeste de Natal 

Resumo 

O presente estudo apresenta resultados da pesquisa intitulada “A atenção 
Primária e o direito a saúde em Natal- RN” trazendo a particularidade da região 
sanitária Oeste. Assim, tendo em vista que a Atenção primária se constitui como 
a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e uma das mais 
importantes estratégias da Rede de Atenção a Saúde, este estudo objetiva 
avaliar a estruturação da Atenção Primária à Saúde no município de Natal/RN a 
fim de contribuir para a melhoria da qualidade das ações e serviços de saúde 
oferecidos na perspectiva da integralidade. Para tanto, os procedimentos 
metodológicos adotados foram à análise documental e bibliográfica, bem como, 
a realização de entrevistas semiestruturadas com os diretores das Unidades 
Básicas de Saúde e os gestores dos distritos sanitários. É importante registrar 
que se trata de um estudo quanti-qualitativo que tem como base o método 
dialético. Como resultados, é possível observar que a Atenção Primária na 
Região sanitária oeste tem apresentado avanços, tais como, a realização de 
atividades que visam à promoção da saúde, bem como, a educação permanente 
e continuada das equipes ESF e dos gestores. Entretanto, apresenta 
dificuldades e desafios, como por exemplo, a escassez de recursos humanos, 
materiais e estruturais que deve ser analisado levando em consideração às 
contrarreformas do Estado que possibilitam retrocessos e sucateamentos na 
Política de Saúde e na Atenção Básica. 
 
Palavras-chave: Atenção Primária. Região Sanitária Oeste. Direito a Saúde. 

TITLE: PRIMARY HEALTH CARE IN NATAL-RN: The particularity of the western 

sanitary region. 

Abstract 

The present study presents results of the research entitled “Primary care and the 
right to health in Natal-RN” bringing the particularity of the western health region. 
Thus, considering that Primary Care is the main gateway to the Unified Health 
System (SUS) and one of the most important strategies of the Health Care 
Network, this study aims to evaluate the structuring of Primary Health Care in 
Brazil. municipality of Natal / RN in order to contribute to the improvement of the 
quality of health actions and services offered from the perspective of integrality. 
To this end, the methodological procedures adopted were documentary and 
bibliographic analysis, as well as semi-structured interviews with the directors of 
the Basic Health Units and the managers of the health districts. It is important to 
note that this is a quantitative and qualitative study based on the dialectical 
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method. As a result, it is possible to observe that Primary Care in the western 
health Region has presented advances, such as the accomplishment of activities 
aimed at health promotion, as well as the permanent and continuous education 
of the FHS teams and managers. However, it presents difficulties and challenges, 
such as the scarcity of human, material and structural resources that must be 
analyzed taking into account the State's counter-reforms that allow setbacks and 
scrapping in Health Policy and Primary Care. 
 
Keywords: Primary Care. West Sanitary Region. Right to health. 
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TÍTULO: Docência na Licenciatura de Química: Representações sociais em 

construção 

Resumo 

O presente artigo busca mostrar a conclusão da pesquisa sobre a Docência na 
Licenciatura: representações sociais em construção, que busca entender como 
os alunos nas licenciaturas da UFRN constroem suas representações sociais 
sobre o ser professor e sobre o ensinar, tendo como base sua formação inicial. 
Moscovici (2012) nos auxilia com a sua Teoria das Representações Sociais, 
além de Jodelet (2001). Segundo nosso plano de trabalho, iniciamos a 
investigação com os licenciandos do curso de Química. Dentre as etapas pré-
estabelecidas da pesquisa, nos encontramos em um momento de conclusão 
sobre os dados obtidos dos grupos, que aparentam nos apresentar uma 
representação em mudança. A metodologia utilizada contou com uma entrevista 
semiestruturada (SZYMANSKY, 2002) e ainda uma análise qualitativa sobre as 
representações sociais (ARRUDA, 2005), que serviu para obter e tratar os dados 
dos grupos de discentes da licenciatura de Química. 
 
Palavras-chave: representações sociais; identidade; formação docente. 

TITLE: Teaching in Chemistry Degree: Social Representations under 

construction 

Abstract 

This article tries to show the progress of the research about the Teaching in 
Graduation: social representations in construction that tries to understand how 
students in graduations courses at UFRN set up their social representations in 
being a teacher and about teaching, using as principle their own social formation. 
Moscovici (2012) helps us with his Theory of Social Representations, and also 
Jodelet (2001). According to our work plan, we begin the investigation with our 
graduates in Chemistry. Among the established steps of the research, we find out 
that we are in a moment of conclusion about the informations obtained of groups, 
that seem to present some changes. The methodology used for the research was 
a semi structured interview (SZYMANSKY, 2002) and an qualitative analysis 
about the social representations (ARRUDA, 2005). The last was used to obtain 
and process the informations that was found out in different groups of students 
of graduations in Chemistry. 
 
Keywords: Social Representations, identity, teacher training 
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TÍTULO: As Diferentes Estéticas da Dança no Cinema. 

Resumo 

A dança e o cinema dialogam desde o início desta linguagem, seja através de 
videografias, musicais ou videodanças. Neste sentido, a presente pesquisa tem 
como objetivo central investigar a história da dança no cinema nos séculos XIX, 
XX e XXI, a partir dos registros fílmicos em dança realizados nestes períodos. 
Nessa perspectiva, os estudos propostos visam identificar a forma como o corpo 
em movimento é capturado pela câmera e a existência ou não de uma 
cinematografia específica para as coreografias nestes períodos. A estética do 
filme de Aumont et al (2012), Lendo as imagens do cinema de Jullier e Marie 
(2009), Compreendendo o cinema e as imagens de Gardies (2008) e os 
conceitos de mediadance de Bastos (2013) constituem o referencial para a 
análise fílmica e as pistas do método da cartografia propostas por Kastrup et al 
(2015) fundamentam a base metodológica da pesquisa. 
 
Palavras-chave: Cinema, Dança, Estética, História. 

TITLE: The Differents Aesthetics of Dance in Cinema 

Abstract 

Dance and cinema dialogue since the beginning of this language, whether 
through videographies, musicals or videodances. In this sense, this research 
aims to investigate the history of dance in cinema in the nineteenth, twentieth and 
twenty-first centuries, from the filmic dance records performed in these periods. 
From this perspective, the proposed studies aim to identify how the body in 
motion is captured by the camera and whether or not there is a specific 
cinematography for choreography in these periods. Aumont et al (2012) film 
aesthetics, Jullier and Marie's (2009) Reading cinema images, Gardies’ (2008) 
Understanding cinema and images and Bastos's (2013) concepts of mediadance 
constitute the framework for the film analysis and the cartography method clues 
proposed by Kastrup et al (2015) underlie the methodological basis of the 
research.  
 
Keywords: Cinema, Dance, Aesthetics, History. 
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TÍTULO: Trabalho decente e gênero no Brasil: enfoque nas relações laborais no 

setor de saúde 

Resumo 

Este trabalho parte da noção de ‘Trabalho Decente’ da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) para realçar os desafios relacionados ao tema 
‘Trabalho e Gênero’ no Brasil, com enfoque nas relações laborais do setor de 
saúde. A metodologia inclui uma revisão teórica sobre o trabalho decente e a 
mulher no Brasil, além da sistematização de dados quantitativos como o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Pesquisa Nacional de por Amostra 
de Domicilio (PNAD) e Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Dentre os 
principais resultados estão as diversas discrepâncias entre homens e mulheres 
no mundo do trabalho, entre elas: remuneração, taxa de ocupação e natureza 
do cargo ocupado por cada gênero. No setor de saúde fica constatado a 
participação abundante feminina em cargos que são caracterizados como “a arte 
de cuidar”, onde a remuneração e o status social são menores. Além disso 
homens e mulheres que ocupam a mesma função detêm uma remuneração 
média diferente e em desfavor para as mulheres, ou seja, as mulheres recebem 
menos que os homens exercendo o mesmo trabalho. Acredita-se, por fim, que 
as transformações recentes na legislação do trabalho no Brasil tenderão a 
aprofundar os desafios à efetivação do trabalho decente em prol das mulheres. 
 
Palavras-chave: Trabalho decente. Gênero. Setor de Saúde 

TITLE: Decent work and gender in Brazil: focus on labor relations in the health 

sector 

Abstract 

 

This paper builds on the International Labor Organization's (ILO) 'Decent Work' 
notion to highlight the challenges related to 'Work and Gender' in Brazil, with a 
focus on health sector labor relations. The methodology includes a theoretical 
review of decent work and women in Brazil, as well as the systematization of 
quantitative data such as the Brazilian I Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), Pesquisa Nacional de por Amostra de Domicilio (PNAD) e 
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Among the main results are the 
various discrepancies between men and women in the world of work, among 
them: remuneration, occupation rate and nature of the position held by each 
gender. In the health sector, there is abundant female participation in positions 
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that are characterized as “the art of caring”, where remuneration and social status 
are lower. In addition, men and women in the same position have a different and 
disadvantaged average wage for women, ie women receive less than men doing 
the same job. Finally, it is believed that recent changes in labor legislation in 
Brazil will tend to deepen the challenges to the realization of decent work for 
women. 

 
 
Keywords: Decent work. Genre. Health Sector 
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TÍTULO: Etnografando espaços de saúde: Mulheres, endemias e Itinerários 

terapêuticos em Macaíba/RN 

Resumo 

Em um contexto de pobreza e falta de saneamento básico, o Rio Grande do 
Norte foi o quarto Estado brasileiro com mais casos de microcefalia no país. 
Dessa forma, observamos um surto de Zika Vírus, dengue e febre Chikungunya 
que atinge as populações mais vulneráveis agora sobre nova circunstância: a 
afetação direta a saúde reprodutiva das mulheres nordestinas. Embora as 
manifestações clínicas do zika sejam de modo geral consideradas brandas e 
autolimitativas, observou-se uma capacidade de dispersão ilimitada, tornando-
se uma epidemia nacional e internacional, trazendo quadros preocupantes que 
comprometem gravemente o sistema nervoso central (PORTO e COSTA, 2017). 
Nessa direção, surgem outras síndromes neurológicas congênitas, como a 
microcefalia, que é uma rara condição neurológica em que a cabeça e o cérebro 
da criança são significantemente menores do que os de outras da mesma idade 
e sexo. Sob esse viés, esse projeto tem como objetivo investigar os itinerários 
terapêuticos de mulheres frequentadoras do Centro de Saúde Anita Garibaldi no 
município de Macaíba/RN, buscando observar como os usuários e profissionais 
de saúde lidam com as ocorrências de doenças consideradas endêmicas, e 
como vivenciam essas enfermidades no âmbito do trabalho e da família. Para 
tanto, busco acompanhar o itinerário terapêutico adotado por essas mulheres 
cuja assistência pública é deficitária se levarmos em consideração que se tratam 
de populações mais vulneráveis a situações epidêmicas e endêmicas. 
 
Palavras-chave: Saúde Reprodutiva. Gênero. Microcefalia. Doenças Endêmicas. 

TITLE: Women, Endemics and Therapeutic Itineraries: Walking through the Anita 

Garibaldi Health Center in Macaíba / RN 

Abstract 

In a context of poverty and lack of basic sanitation, Rio Grande do Norte was the 
fourth Brazilian state with more cases of microcephaly in the country. Thus, we 
observed an outbreak of Zika virus, dengue, and Chikungunya fever that reaches 
the most vulnerable populations now on a new circumstance: the direct 
affectation of the reproductive health of northeastern women. Although the 
clinical manifestations of zika are generally considered mild and self-limiting, an 
unlimited dispersal capacity has been observed, becoming a national and 
international epidemic, causing disturbing pictures that seriously compromise the 
central nervous system (PORTO e COSTA, 2017). In this direction, other Zika 
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congenital neurological syndromes arise, such as microcephaly, which is a rare 
neurological condition in which the child's head and brain are significantly smaller 
than those of the same age and sex. Under this bias, this project aims to 
investigate the therapeutic itineraries of women attending the Anita Garibaldi 
Health Center in the city of Macaíba / RN, seeking to observe how users and 
health professionals deal with the occurrences of diseases considered endemic , 
and in the long term, how they experience these diseases in the work and the 
family. Therefore, I seek to follow the therapeutic itinerary adopted by these 
women whose public assistance is deficient if we take into account that they are 
populations that are more vulnerable to epidemic and endemic situations. 
 
Keywords: Reproductive Health. Gender. Microcephaly. Endemic Diseases 
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TÍTULO: Uso do Khan Academy como prática auxiliar de ensino: Plano de 

trabalho do estudante do BTI 

Resumo 

 

O presente trabalho apresenta a produção das notas de aula desenvolvidas para 
a disciplina de Matemática Elementar (ME), presente na estrutura curricular do 
Bacharelado em Tecnologia da Informação (BTI). Elas buscam, em primeiro 
plano, amenizar o percalço enfrentado pelos discentes da disciplina quanto a 
materiais de estudos, decorrente do espalhamento dos diversos assuntos de sua 
ementa entre várias fontes bibliográficas, com diferenças de abordagem que 
dificultam o aprendizado. A elaboração das notas se deu num processo similar 
ao método ágil SCRUM, oriundo do desenvolvimento de software, de forma que 
novas versões foram continuamente lançadas e revisadas. Para facilitar a 
produção, utilizaram-se, ainda, as ferramentas LaTeX, Git e Trello. Como 
resultado desta parte do projeto, tem-se a versão atual do material, que vem 
sendo de serventia para os discentes conforme relatos fornecidos, analisados de 
maneira qualitativa. 

 
 
Palavras-chave: Notas de aula. Matemática básica. LaTeX. Git. Trello. 

TITLE: Writing of class notes for the Elementary Mathematics course of the 

Bachelor in Information Technology 

Abstract 

This paper presents the class notes written for the Elementary Mathematics 
course from the Bachelor of Information Technology undergraduate program. 
They primarily seek to minimize the negative effects of having many sources of 
study for the students; namely, the need for adapting to a number of different 
approaches from different authors. The notes has been written following a 
methodology similar to the SCRUM one, in a way that new versions of the text 
were frequently released and reviewed. To aid the development of the product, 
the LaTeX, Git and Trello systems were extensively used. As a result of the 
project, the current version of the notes is addressed, which has been an effective 
study material considering reports from students. 
 
Keywords: Class notes. Elementary mathematics. LaTeX. Git. Trello. 
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TÍTULO: O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do 

Norte: da ótica local a federativa 

Resumo 

 

As profundas transformações econômicas e políticas nas últimas décadas 
levaram a desconstrução das políticas regionais, além de um crescente processo 
de fragmentação do pacto federativo brasileiro e guerra fiscal. Esse ambiente 
gestou no Rio Grande do Norte o Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Industrial (PROADI), cujo é o objeto do presente trabalho. Concluímos que o 
programa apresentava graves problemas no panorama de sua governança ao 
longo do tempo. Sendo assim, se justificou a necessidade de reformular o 
programa e a criação de um novo instrumento de política de fomento local. No 
entanto, a possibilidade de reformulação é restrita pelo ambiente institucional 
federativo, em que persiste a fragmentação da nação e a ausência de uma 
política regional guiada pelo Estado-Nacional. 

 
 
Palavras-chave: Rio Grande do Norte. PROADI. Fragmentação da Nação. 

TITLE: Rio Grande do Norte Industrial Development Support Program: from the 

local to the federative 

Abstract 

 

The profound economic and political transformations in recent decades have led 
to the deconstruction of regional policies, as well as a growing process of 
fragmentation of the Brazilian federative pact and fiscal war. This environment 
created in Rio Grande do Norte the Industrial Development Support Program 
(PROADI), which is the object of the present work. We concluded that the 
program presented serious problems in the governance landscape over time. 
Thus, the need to reformulate the program and create a new local development 
policy instrument was justified. However, the possibility of reformulation is 
restricted by the federative institutional environment, where the nation 
fragmentation persists and the absence of a regional policy guided by the 
National State. 
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Keywords: Rio Grande do Norte. PROADI. Nation Fragmentation. 
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TÍTULO: PAISAGEM OCEÂNICA DO ATOL DAS ROCAS – 

CARACTERIZAÇÃO SEDIMENTOLÓGICA, HIDRODINÂMICA E IMPACTOS 

Resumo 

 

O Atol das Rocas situa-se a cerca de 145 km a Oeste do Arquipélago de 
Fernando de Noronha/PE e a aproximadamente 260 km a Nordeste da cidade 
do Natal, Estado do Rio Grande do Norte, sendo o único atol presente no Oceano 
Atlântico Sul Ocidental. Este apresenta elevada importância ecológica por sua 
alta produtividade biológica e por ser importante zona de abrigo, alimentação e 
reprodução de diversas espécies de animais. O objetivo principal desta pesquisa 
é identificar os processos modeladores da morfologia e dinâmica oceânica que 
atuam no Atol das Rocas, em especial a sedimentologia e a faciologia, já que a 
mesma se ergueu ao nível do mar, sendo assim, mais suscetível à ação de 
ondas. Como objetivos específicos, analisamos a evolução sedimentológica, 
definimos o perfil faciológico do Atol das Rocas, no período em estudo. E ainda, 
analisamos a dinâmica oceânica através de dados hidrodinâmicos, 
meteorológicos, sedimentológicos e configuração de perfil de praia. Salientamos 
que as atividades de campo que ocorreram na Reserva, foram realizadas com a 
autorização e financiamento da Superintendência do ICMbio-SISbio, conforme 
parceria realizada com esta instituição. Portanto, nos propomos a entender como 
se configura este ambiente oceânico, quais os impactos físicos que vêm 
ocorrendo nos seus espaços e os problemas originados por estes. 

 
 
Palavras-chave: Reserva Biológica; Geografia Física; Monitoramento Praial 

TITLE: OCEAN LANDSCAPE OF ATOL DAS ROCAS - SEDIMENTOLOGICAL, 

HYDRODYNAMIC CHARACTERIZATION AND IMPACTS 

Abstract 

 

The Atol das Rocas is about 145 km west of the Fernando de Noronha 
Archipelago / PE and about 260 km northeast of Natal, State of Rio Grande do 
Norte, being the only place in the Atlantic Ocean. South West. The ecological 
potentials for its high biological productivity and for the important shelter, feeding 
and reproduction area of various animal species. The main objective of this guide 
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is to identify the modeling processes of ocular morphology and dynamics that act 
at Rochas Atoll, in particular a sedimentation and a faciology, since it is done at 
sea level, making it more susceptible to wave action. . As specific objectives, 
sedimentary analysis, the physiological profile of Atoll das Rocas, no period under 
study. Moreover, we analyze the dynamics through hydrodynamic, 
meteorological, sedimentological and beach profile configuration data. We 
emphasize that the field activities that began in the Reserve were authorized and 
financed by the ICMbio-SISbio Superintendence, according to the partnership 
with this institution. Therefore, we propose a sense how we will configure the 
ocean environment, what are the physical impacts that occur in their spaces and 
the problems caused by them. 

 
 
Keywords: Reserve; Physical geography; Beach Monitoring 
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TÍTULO: AVALIANDO CAPACIDADES ESTATAIS DAS ESCOLAS ESTADUAIS 

NO RN NA IMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO 

MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL 

Resumo 

O projeto em questão visa analisar em que nível de preparação está a rede 
escolar estadual do RN para a implementação das novas diretrizes do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) que deve atender a modalidade Ensino 
Médio em Tempo Integral (EMTI). Trata-se de uma avaliação de políticas 
públicas, classificando-se como uma avaliação de processo ou implementação. 
O estudo é caracterizado como qualitativo e o objeto serão as 11 escolas que 
passaram a implementar o EMTI em 2018 no RN. Serão analisadas também, 
tendo em vista seu caráter participativo imprescindível nas capacidades estatais, 
as instituições da Subcoordenadoria de Assistência ao Educando (SUASE), as 
Diretorias Regionais de Educação e Cultura (DIREDS) e as Diretorias Regionais 
de Alimentação Escolar (DRAE) que coordenam as escolas. Os instrumentos 
metodológicos utilizados para a coleta de dados serão entrevistas 
semiestruturadas com os diretores das escolas avaliadas, bem como os diretores 
das DIREDS e o quadro técnico das DRAEs e da SUASE, tendo como referencial 
teórico para elaboração das questões de pesquisa o conceito de capacidades 
estatais desenvolvido por Gomide e Pires (2014), de modo a abordar duas 
dimensões: dimensão técnico-administrativa e dimensão política. A qual o 
resumo em questão trará o delineamento baseado na dimensão política. Para 
análise dos dados, serão transcritas as entrevistas gravadas e será usado o 
método de análise de Bardin (1977). 
 
Palavras-chave: Alimentação Escolar. Políticas Públicas. Capacidades Estatais. 

TITLE: EVALUATION STATE SCHOOL CAPACITIES IN RN IN 

IMPLEMENTATION OF SCHOOL FOOD IN FULL TIME SCHOOL 

Abstract 

 

The project in question aims to analyze at what level of preparation is the state 
school network of RN for the implementation of the new guidelines of the National 
School Feeding Program (PNAE) that must meet the Full Time High School 
(EMTI). It is a public policy assessment, classifying as a process or 
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implementation assessment. The study is characterized as qualitative and the 
object will be the 11 schools that began to implement EMTI in 2018 in RN. In view 
of their indispensable participatory character in state capacities, the institutions 
of the Sub-Coordinating Assistance for Students (SUASE), the Regional 
Directorates of Education and Culture (DIREDS) and the Regional Directorates 
of School Feeding (DRAE) will also be analyzed. schools. The methodological 
instruments used for data collection will be semi-structured interviews with the 
principals of the evaluated schools, as well as the principals of the DIREDS and 
the technical staff of the DRAEs and SUASE, having as theoretical reference for 
the elaboration of the research questions the concept of state capacities. 
developed by Gomide and Pires (2014), to address two dimensions: technical-
administrative dimension and political dimension. Which the summary in question 
will bring the outline based on the political dimension. For data analysis, the 
recorded interviews will be transcribed and the method of analysis of Bardin 
(1977) will be used. 

 
 
Keywords: School feeding. Public policy. State capabilities. 
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TÍTULO: Análises críticas dos regimes autoritários latino-americanos dos anos 

1960-1980 no Jornal Opinião - continuação 

Resumo 

 

Este trabalho apresenta resultados parciais de pesquisa mais ampla sobre o 
Jornal Opinião (1972-1977), analisando a conjuntura política latino-americana na 
época de publicação do Opinião, abordando os “regimes autoritários” da região, 
este trabalho em especifico traz uma analise dos momentos políticos que 
antecederam o golpe militar chileno em 11 de setembro de 1973, se baseando 
nas matérias presente no opinião, para assim melhor compreender a conjuntura 
política chilena da época e os eventos chaves que culminaram na queda do 
presidente Chileno Salvador Allende. 

 
 
Palavras-chave: Jornal Opinião. Regimes Autoritários. Chile. Allende. 

TITLE: Critical analyzes of Latin American authoritarian regimes from 1960-1980 

in Jornal Opinião - continuation 

Abstract 

This paper presents partial results of a broader research on the Jornal Opinião 
(1972-1977), analyzing the Latin American political conjuncture at the time of your 
post, addressing the “authoritarian regimes” of the region, this specific work 
brings an analysis of the political moments leading up to the Chilean military coup 
on September 11, 1973, based on the materials present in the journal, in order to 
better understand the Chilean political conjuncture of the time and the key events 
that culminated in the fall of Chilean President Salvador Allende 
 
Keywords: Jornal Opinião. Authoritarian Regimes. Chile. Allende. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2288 

 

CÓDIGO: HS0912 

AUTOR: VITOR HENRIQUE COELHO BEZERRA 

CO-AUTOR: DENNYS LEITE MAIA 

CO-AUTOR: AMANDA MARIA DOMINGOS DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: DENNYS LEITE MAIA 

 

 

TÍTULO: Desenvolvimento de ambiente colaborativo para produção de planos 

de aulas inovadoras em Matemática 

Resumo 

Este artigo apresenta o percurso traçado por um membro do GT de 
Desenvolvimento da equipe da Plataforma OBAMA , que objetivou desenvolver 
um ambiente colaborativo para produção e validação de planos de aulas ou 
sequências didáticas inovadores em Matemática com suporte de diferentes 
tecnologias. 
 
Palavras-chave: plataforma; OBAMA; educação; Matemática; prática docente; 

TITLE: Development of a collaborative environment for the production of 

innovative mathematics lesson plans 

Abstract 

This paper presents the path drawn by a member of the OBAMA Platform 
Development Team, which aimed to develop a collaborative environment for the 
production and validation of innovative lesson plans or teaching sequences 
supported by different technologies. 
 
Keywords: platform;OBAMA; education; Mathematics;teaching pratice; 
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TÍTULO: Perfil de exposição à luz pela manhã, padrões temporais de sono e 

componentes da atenção em adolescentes do turno matutino em Natal/RN 

Resumo 

 

Na adolescência ocorrem várias mudanças de caráter biológico, psicológico e 
social. Dentre as quais, há um atraso nos horários de sono, que é potencializado 
pelo aumento da exposição à luz artificial à noite relacionado às mídias 
eletrônicas. Nos estudantes do turno matutino isto leva a uma redução na 
duração do sono, gerando problemas no desempenho cognitivo. Por outro lado, 
a luz pela manhã pode avançar os horários de sono, reduzir a sonolência e 
aumentar o alerta dos indivíduos. Portanto, avaliamos a relação entre a 
intensidade da exposição à luz pela manhã no trajeto de casa à escola e os 
hábitos de sono, sonolência ao acordar e os componentes da atenção em 
adolescentes do turno matutino. Foram recrutados 200 adolescentes 
matriculados em escolas privadas de ensino médio de Natal/RN, resultando 
numa amostra final de 48 indivíduos. Os participantes preencheram o diário de 
sono associado à actimetria por 10 dias para registrar a intensidade de luz, 
padrões temporais de sono e sonolência ao acordar. Além disso, os 
componentes da atenção (atenção seletiva e sustentada, alerta tônico e fásico) 
foram avaliados pela tarefa de execução contínua. A média semanal da 
intensidade de luz apresentou correlação apenas com a duração do sono (r= 
0,29; p < 0,05), indicando que maiores médias de intensidades de luz estão 
associadas a maior duração do sono. Estudos com um maior número de 
participantes se fazem necessários para avaliar esta relação. 

 
 
Palavras-chave: Sono. Duração do sono. Exposição a luz. Componentes da 

atenção. 

TITLE: LIGHT EXPOSURE PROFILE IN THE MORNING, SLEEP TEMPORAL 

PATTERNS AND ATTENCION COMPONENTS IN MATUTINE TURNAL 

TEENAGERS IN NATAL/RN 
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Abstract 

In adolescence there are several biological, psychological and social changes. 
Among which, there is delay in sleep schedule , which is enhanced by increased 
exposure to artificial light at night related to electronic media. In morning shift 
students this leads to a reduction in sleep timing, causing problems in cognitive 
performance. On the other hand, morning light can advance sleep schedule, 
reduce sleepiness and increase alertness. Therefore we evaluated the 
relationship between the intensity of morning light exposure on the way home 
from school and sleep habits, waking sleepiness and the components of attention 
in morning shift adolescents. 200 adolescents enrolled in private high school in 
Natal/RN were recruited, resulting in a final sample of 48 individuals. Participants 
completed the 10 days sleep diary associated with actimetry to record light 
intensity, temporal sleep patterns, and waking sleepiness. In addition, the 
attention components (selective and sustained attencion, tonic and phasic 
alertness) were evaluated by the continuous execution task. The weekly average 
light intensity correlated only with sleep timing (r= 0,29; p < 0,05), indicating that 
higher mean light intensities are associated with longer sleep timing. Studies with 
a larger number of participants are necessary to evaluate this relationship. 
 
Keywords: Sleep. Sleep timing. Light exposure. Attention components. 
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TÍTULO: As características das empregadas domésticas residentes no Nordeste, 

durante o período de crise econômica e política no Brasil, 2015-2017 

Resumo 

O presente trabalho buscou verificar como se deu a questão das características 
das empregadas domésticas residentes no Nordeste, durante o período de crise 
econômica e política no Brasil em 5 variáveis. As variáveis estudadas foram: A 
força de trabalho feminina, renda, idade, escolaridade e a condição de 
trabalho/contribuição previdenciária. Com isto, foi possível verificar a dinâmica 
do emprego doméstico quando afetado por uma situação de crise. 
 
Palavras-chave: Crise , Emprego Doméstico , Domésticas , Brasil , Nordeste . 

TITLE: The characteristics of domestic workers living in the Northeast, during the 

period of economic and political crisis in Brazil, 2015-2017 

Abstract 

The present study sought to verify how the question of the characteristics of 
domestic servants living in the Northeast of Brazil occurred during the period of 
economic and political crisis in Brazil in 5 variables. The variables studied were: 
The feminine work force, income, age, schooling and the work condition/social 
security contribution. With this, it was possible to verify the dynamics of domestic 
employment when affected by a crisis situation. 
 
Keywords: Crisis , Domestic Employment , Domestic , Brazil , Northeast . 
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TÍTULO: Programa Pró-Catador: análise de estratégias de integração e 

articulação das ações do Governo Federal voltadas ao apoio dos catadores e 

catadoras de materiais recicláveis de 2010 a 2015 

Resumo 

O presente relatório contém uma analise sobre os fatores econômicos, sociais, 
políticos, culturais e ambientais que potencializam ou limitam a expansão das 
atividades de coleta e reciclagem de materiais recicláveis com a participação de 
empreendimentos associativos e cooperativos de catadores e catadoras de 
materiais recicláveis. Mais especificamente apresenta-se o resultado do 
desenvolvimento do plano de trabalho de iniciação cientifica entre Agosto de 
2018 e Julho de 2019, cujo objetivo é “analisar as estratégias nacionais de 
inclusão socioeconômica de catadores e catadoras de materiais recicláveis 
desenvolvidas pelo Governo Federal no período de 2010 a 2015 por intermédio 
do Programa Pró-Catador”. 
 
Palavras-chave: Resíduos Sólidos. Catadores de Materiais Recicláveis. Pró-

Catador 

TITLE: Pró-Catador Program: analysis of integration strategies and articulation 

of Federal Government actions aimed at supporting and promoting the productive 

organization of recyclable material collectors f 

Abstract 

This report contains an analysis of the economic, social, political, cultural and 
environmental factors that potentiate or limit the expansion of recyclable material 
collection and recycling activities with the participation of associative and 
cooperative enterprises of recyclable material collectors. More specifically, we 
present the result of the development of the scientific initiation work plan between 
August 2018 and July 2019, which aims to “analyze the national strategies for the 
socioeconomic inclusion of recyclable material collectors developed by the 
Federal Government during the period 2010 to 2015 through the Pro-Waste 
Program”. 
 
Keywords: Solid waste. Recyclable material collectors. Pro-Catador Program. 
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TÍTULO: Dialogismo e teorias da tradução: um diálogo teórico com vistas a uma 

abordagem dialógica da tradução 

Resumo 

O objetivo deste estudo bibliográfico é comparar a teoria da equivalência 
direcional, trazida por Anthony Pym em sua obra Explorando as teorias da 
tradução (2017), com os conceitos dialógicos do Círculo para encontrar fronteira 
benevolentes entre as áreas dos estudos da tradução e os estudos do 
dialogismo. Concluiu-se que a materialidade da tradução pode ser explorada de 
formas mais profundas quando analisada pela perspectiva de preenchimento 
ideológico, levando à sugestão de uma tradução que siga uma equivalência 
ideológica em vez de uma semântica-pragmática. 
 
Palavras-chave: tradução, dialogismo, equivalência, equivalência direta, 

ideologia 

TITLE: Direct equivalence and the ideological alternative 

Abstract 

This study bibliographic study aims to compare the theory of direct equivalence , 
as brought by Anthony Pym in his book Exploring translation theories (2017), to 
the Circle’s dialogical concepts. This was done in order to find benevolente 
frontiers between area of the translation studies and the dialogical studies. It was 
concluded that translation works with a material that can be further analyzed 
through the concept of ideological filling. Thus, the sugestion is made for 
translations that take into consideration na ideological equivalence rather than a 
semantic-pragmatic equivalence. 
 
Keywords: translation, dialogism, equivalence, direct equivalence, ideology 
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TÍTULO: O ATUAL PROCESSO DE ESPACIALIZAÇÃO E 

TERRITORIALIZAÇÃO DA LUTA PELA TERRA E PELA REFORMA AGRÁRIA 

NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (2003-2017) 

Resumo 

 

O objetivo central desse trabalho é identificar e copilar o processo de 
espacialização e territorialização da luta pela terra empreendida pelos 
movimentos sociais no estado do Rio Grande do Norte-RN (2003-2017). 
Partimos da perspectiva de que os conflitos por terra no estado do RN surgem a 
partir da não realização da reforma agrária e das precárias condições de trabalho 
no campo. A questão central indaga, portanto, de que forma ocorre o atual 
processo de espacialização e territorialização do campesinato na luta pela terra 
no estado do Rio Grande do Norte? Tal pesquisa está embasada numa 
perspectiva teórica centrada nos conceitos do território como apropriação do 
espaço geográfico; os movimentos sociais como uma forma de organização 
política e social; e as ocupações como estratégia utilizada pelos movimentos 
socioterritoriais na conquista do território. Para obtenção dos dados, foram feitos 
os seguintes procedimentos metodológicos: levantamento e mapeamento dos 
principais movimentos socioterritoriais atuantes no RN, quantificação, 
mapeamento, distribuição e análise das famílias atuantes em ocupações e 
famílias assentadas no RN. Diante do exposto, chegamos a verificar que no RN 
o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-terra (MST) é o mais atuante do 
estado e através das ocupações de terra pressiona o Estado para realização da 
reforma agrária e a criação de projetos de assentamentos, possibilitando o 
acesso a terra a milhares de famílias camponesas sem-terra. 

 
 
Palavras-chave: Ocupação. Territorialização. MST. Reforma Agrária. Rio Grande 

do Norte 

TITLE: THE CURRENT PROCESS OF SPATIALIZATION AND 

TERRITORIALIZATION OF THE STRUGGLE FOR LAND AND LAND REFORM 

IN THE STATE OF RIO GRANDE DO NORTE (2003-2017) 

Abstract 
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The main objective of this work is to identify and compile the process of 
spatialization and territorialization of the struggle for land undertaken by social 
movements in the state of Rio Grande do Norte-RN (2003-2017). We start from 
the perspective that land conflicts in the state of RN arise from the non-
implementation of land reform and precarious working conditions in the 
countryside. The central question, therefore, is: how does the current process of 
spatialization and territorialization of the peasantry occurs in the struggle for land 
in the state of Rio Grande do Norte? Such research is based on a theoretical 
perspective centered on the concepts of territory as appropriation of geographical 
space; social movements as a form of political and social organization; and land 
occupations as a strategy used by socio-territorial movements to conquer the 
territory. To obtain the data, the following methodological procedures were 
performed: survey and mapping of the main socio-territorial movements acting in 
the RN, quantification, mapping, distribution and analysis of families working in 
occupations and families settled in the RN. Given the above, we can see that in 
RN the Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-terra (MST) is the most active 
in the state and, through land occupations, pressures the State to carry out land 
reform and the creation of settlement projects, enabling access to land for 
thousands of landless peasant families. 
 
Keywords: Occupation. Territorialization. MST. Land reform. Rio Grande do 

Norte. 
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TÍTULO: A cidade em obras: descontinuidades na administração urbana de Natal 

(1930-1935) 

Resumo 

 

Esta pesquisa tem como objetivo levantar e sistematizar dados acerca da gestão 
municipal da cidade do Natal no período entre 1930 e 1935, compreendendo 
este período como uma fase em que o cenário político local encontrou-se em 
uma conjuntura instável, consequência também do contexto nacional com os 
efeitos da chamada revolução de 1930. Com base nesse enfoque busca-se 
entender os impactos da inconstância da gestão, com as diversas trocas de 
interventores municipais, a partir das ações urbanas pensadas e executadas no 
período, suscitando também a discussão deste tema frente a escassez de 
pesquisas apresentadas. Utilizou-se como procedimento de pesquisa a revisão 
bibliográfica acerca da temática e o enfoque na leitura de fichas catalográficas 
de periódicos de época, além dos decretos do governo expedidos pela 
interventoria estadual. A análise das fontes examinadas permitiu compreender, 
de forma preliminar, as continuidades e as oscilações das intervenções urbanas, 
além de reconhecer as obras do período a partir deste contexto de 
impermanência da primeira metade da década de 1930. 

 
 
Palavras-chave: História Urbana. Anos 1930. Gestão Municipal. Natal. Obras 

urbanas. 

TITLE: The city in construction: discontinuities in urban administration of Natal 

(1930-1935) 

Abstract 

This research proposes to collect and systematize data on the municipal 
management of the city of Natal from 1930 to 1935, understanding this period as 
a phase in which the local political scenario found itself in an unstable 
conjuncture, also a consequence of the national context with the effects of the 
so-called 1930 revolution. Based on this approach seeks to understand the 
management of the fickleness of impacts, with the various exchanges of 
municipal interveners, from urban actions conceived and executed in the period, 
also raising the discussion of this theme facing the shortage of research 
presented. The research procedure used was the literature review on the theme 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2297 

 

and the focus on reading catalogs of periodicals of the period, in addition to 
government decrees issued by the state intervention management. The analysis 
of the sources examined allowed us to understand, in a preliminary way, the 
continuities and oscillations of urban interventions, besides recognizing the works 
of the period from this context of impermanence of the first half of the 1930s. 
 
Keywords: Urban History. 1930’s. Municipal Management. Natal. Urban works. 
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TÍTULO: A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA 

ESCOLA(PDE) NA CIDADE DE NATAL E AS IMPLICAÇÕES DA AUTONOMIA 

NA GESTÃOESCOLAR 

Resumo 

Este Trabalho faz uma análise acerca dos efeitos da implementação do 
Plano de desenvolvimento da escola (PDE–Escola), bem como de suas 
implicações 
para a autonomia da gestão escolar, tomando como estudo de caso uma seleção 
de 
escolas do município de Natal/RN. Este plano é uma ferramenta de planejamento 
estratégico para a melhoria da gestão escolar. Foi levantado o desenho do 
PDE–Escola, como as suas etapas, critérios de participação, objetivos e metas 
traçados pelas escolas, bem como uma revisão do quantitativo de unidades 
escolares participantes, região administrativa onde estão inseridas, se 
conseguiram 
elevar o IDEB ou não. Foi disponibilizado pelo MEC/FNDE, através da LAI (Lei 
de 
Acesso à Informação), um banco de dados das escolas do Estado em que 
receberam os investimentos. Com isso, houve um recorte territorial 
contemplando o 
município de Natal para que fossem desenvolvidas as análises in loco. Desse 
modo, 
foram realizadas entrevistas semiestruturadas com profissionais inseridos na 
gestão 
escolar para compreender o processo de implementação do PDE – Escola. A 
pesquisa verificou a importância da autonomia, da capacitação de gestão escolar 
e 
do apoio técnico no processo de implementação de políticas públicas 
educacionais, 
bem como identificou obstáculos durante a etapa de implementação do PDE – 
Escola nas unidades escolares selecionadas 

  

 
 
Palavras-chave: Implementação de Políticas Públicas, Política Educacional 
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TITLE: IMPLEMENTATION OF THE PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA 

ESCOLA (PDE) IN NATAL CITY AND THE IMPLICATIONS OF AUTONOMY IN 

MANAGEMENTSCHOOL 

Abstract 

This paper analyzes the effects of the implementation of the 
Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE – Escola) as well as its implications 
autonomy of school management, taking as a case study a selection of 
schools of the city of Natal / RN. This plan is a planning tool to improve school 
management. The drawing of the 
PDE – Escola, such as its stages, participation criteria, objectives and goals 
schools, as well as a review of the number of units participating school children, 
the administrative region where they are located, if raise the IDEB or not. It was 
made available by MEC/FNDE, through LAI (Lei de Acesso à Informação), a 
database of the schools of the state wherereceived the investments. With this, 
there was a territorial cut contemplating the 
municipality of Natal so that on-site analyzes could be developed. Thus, 
semi-structured interviews were conducted with professionals inserted in the 
management 
to understand the process of implementation of the PDE - Escola. The research 
verified the importance of autonomy, technical support in the process of 
implementation of educational public policies, as well as identified obstacles 
during the implementation phase of the PDE Escola in the selected school units. 

  

 
 
Keywords: Public Policy Implementation, Educational Policy 
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TÍTULO: A atuação docente na educação infantil da rede municipal de ensino de 

Natal/RN: a visão das gestoras pedagógicas 

Resumo 

O presente trabalho é fruto da pesquisa A atuação docente na educação infantil: 
cenários, possibilidades e limitações. O objetivo foi compreender os desafios, os 
limites e as possibilidades do trabalho desenvolvido pela gestão dos CMEI, no 
tocante ao atendimento às crianças; bem como, perceber a organização 
pedagógica e administrativa do atendimento as crianças pequenas na rede 
municipal de ensino de Natal/RN e ampliar os conhecimentos acerca do 
atendimento a criança na educação infantil. A coleta de dados aconteceu por 
meio da plataforma online Google Forms, no qual foi aplicado um questionário 
online com 8 gestores(as) pedagógicos(as), sendo dois de cada Zona da cidade 
de Natal / RN – Norte, Sul, Leste e Oeste. Os aspectos destacados, pertinentes 
à atuação gestora com as crianças pequenas, foram: a união entre medidas 
estruturais e procedimentais; a coletividade da equipe gestora com os demais 
integrantes da comunidade escolar; o respeito para com a diversidade e a 
necessidade de uma cultura de gestão para atender as especificidades da 
criança e da Educação Infantil. A pesquisa suscitou um olhar sensível para as 
justificativas de algumas práticas que são desenvolvidas pelos(as) gestores(as), 
bem como as dificuldades do cotidiano sob a perspectiva gestora dessa etapa 
de ensino. 
 
Palavras-chave: Atuação Docente. Educação Infantil. Gestão Pedagógica. 

TITLE: The role of teachers in the education of children in the municipal school 

network of Natal / RN: the vision of pedagogical managers. 

Abstract 

The present work is the result of research Teaching performance in early 
childhood education: scenarios, possibilities and limitations. The objective was to 
understand the challenges, the limits and the possibilities of the work carried out 
by the management of the CMEI, regarding the child care; as well as to 
understand the pedagogical and administrative organization of care for young 
children in the municipal school system of Natal / RN and expand the knowledge 
about child care in early childhood education. Data collection took place through 
the online platform Google Forms, in which an online questionnaire was applied 
with 8 pedagogical managers, two from each Zone of Natal / RN - North, South, 
East and West. The highlighted aspects, pertinent to the managerial activity with 
the young children, were: the union between structural and procedural measures; 
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the collective of the management team with the other members of the school 
community; respect for diversity and the need for a management culture to meet 
the specificities of children and early childhood education. The research raised a 
sensitive look at the justifications of some practices that are developed by 
managers, as well as the daily difficulties from the managerial perspective of this 
teaching stage. 
 
Keywords: Teaching Performance. Child education. Pedagogical Management. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2302 

 

CÓDIGO: HS0931 

AUTOR: EDUARDA OLIVEIRA SILVA 

ORIENTADOR: HELDER ALEXANDRE MEDEIROS DE MACEDO 

 

 

TÍTULO: DESVENDANDO O SERTÃO DO QUINTURARÉ NA COLÔNIA 

PORTUGUESA: UM ESTUDO SOBRE OS PROCESSOS DE 

TERRITORIALIZAÇÃO DO ATUAL MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO NO 

SERIDÓ PARAIBANO 

Resumo 

Destaca uma revisão bibliográfica sobre a produção de obras que refletem os 
processos de territorialização da região do Seridó, com enfoque principal em sua 
atual porção oriental, correspondente ao território paraibano. Nesse sentido, a 
análise e reflexão proposta segue os passos teóricos-metodológicos do 
historiador francês Michel de Certeau. Um dos esforços principais para tal estudo 
é sobretudo acompanhar as discussões feitas no âmbito dos processos de 
territorialização do Seridó, que têm sido palco de abordagens por docentes e 
discentes do CERES/UFRN nos últimos anos. Acrescentado a isso, conta-se 
também o interesse da autora em visibilizar o processo histórico da formação 
territorial de sua cidade natal, Frei Martinho-PB, cujo a gênese estava atrelada à 
antiga Freguesia de Santa Ana do Seridó, percepção vinculada ao projeto de 
pesquisa Estudo do processo de territorialização das Freguesias do Seridó e 
Acari (sertão do Rio Grande do Norte, séculos XVIII-XIX). O resultado da coleta 
e leitura bibliográfica foi o seguinte: obras de autoria de eruditos e acadêmicos 
de outras formações congêneres como Olavo de Medeiros Filho, Fabiana de 
Fátima Medeiros Agra, Aureliano Martins de Oliveira e Cloacir Gomes Dantas; e 
autores acadêmicos de História e Geografia como Muirakytan Kennedy de 
Macêdo, Ione Rodrigues Diniz de Morais e Helder Alexandre Medeiros de 
Macedo. 
 
Palavras-chave: Frei Martinho-PB. Seridó. Territorialização. 

TITLE: UNDERSTANDING THE QUINTURARÉ SERTÃO IN PORTUGUESE 

COLONIAL: A STUDY ON THE TERRITORIALIZATION PROCESSES OF THE 

CURRENT MARTINHO CURRENT COUNTRY SERIDÓ 

Abstract 

 

It highlights a literature review on the production of works that reflect the 
processes of territorialization of the Seridó region, focusing mainly on its current 
eastern portion, corresponding to the Paraiban territory. In this sense, the 
analysis and reflection proposed follows the theoretical-methodological steps of 
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the French historian Michel de Certeau. One of the main efforts for such a study 
is above all to follow the discussions made in the context of the Seridó 
territorialization processes, which have been the scene of approaches by CERES 
/ UFRN teachers and students in recent years. In addition, the author's interest 
in making visible the historical process of the territorial formation of her 
hometown, Frei Martinho-PB, whose genesis was linked to the former Parish of 
Santa Ana do Seridó, a perception linked to the research project. Study of the 
process of territorialization of the Parishes of Seridó and Acari (backwoods of Rio 
Grande do Norte, 18th-19th centuries). The result of the bibliographic collection 
and reading was as follows: works by scholars and scholars from other similar 
backgrounds, such as Olavo de Medeiros Filho, Fabiana de Fatima Medeiros 
Agra, Aureliano Martins de Oliveira and Cloacir Gomes Dantas; and academic 
authors of History and Geography such as Muirakytan Kennedy de Macêdo, Ione 
Rodrigues Diniz de Morais and Helder Alexandre Medeiros de Macedo. 

 
 
Keywords: Frei Martinho-PB. Seridó. Territorialization. 
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ORIENTADOR: MARCIO RENATO PINHEIRO DA SILVA 

 

 

TÍTULO: O SAGRADO E O PROFANO EM “POEMAS MALDITOS, GOZOSOS 

E DEVOTOS”, DE HILDA HILST 

Resumo 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar poemas da escritora brasileira 
Hilda Hilst, retirados do livro “Poemas malditos, gozosos e devotos”, publicado 
em 1984. Sendo assim, Theodor W Adorno argumenta, em “Palestra sobre lírica 
e sociedade”, que é impossível que uma obra lírica não contenha o social em si, 
haja vista que, para ser entendida, ela precisa atingir a voz universal. Nesse 
sentido, pretende-se analisar o que há de social nesses poemas, com ênfase na 
sua relação com o sagrado e o profano. Para tanto, esta pesquisa se fundamenta 
nos estudos de Fabrice Hadjadj (2017), George Baitalle (2004), Mircea Eliade 
(2013) e Cleide Maria de Oliveira (2014), além do já citado Theodor W. Adorno 
(2003). Por fim, o estudo revela que, nesse conjunto de poemas, o eu-lírico, cuja 
voz é feminina, utiliza o profano para se aproximar do sagrado. Assim, é 
encontrado, com frequência, o relato da necessidade do divino e aproximação 
de Deus através do erotismo, representando uma busca pela necessidade de 
entender a sua própria fé e a si mesma. 

 
 
Palavras-chave: Hilda Hilst. Lírica. Sociedade. Profano. Sagrado. 

TITLE: THE PROFANE AND THE SACRED IN “POEMAS MALDITOS, 

GOZOSOS E DEVOTOS”, BY HILDA HILST 

Abstract 

 

The present work aims to analyze poems of the Brazilian writer Hilda Hilst, taken 
from the book “Poemas malditos, gozosos e devotos”, published in 1984. In doing 
so, Theodor W Adorno argues, in “Lyric poetry and society”, that it is impossible 
that a lyric work does not contain the social itself, given that, in order to be 
understood, it needs to reach the universal voice. In this sense, we intend to 
analyze what is social in these poems, with emphasis on their relationship with 
the sacred and the profane. For that, this research is found the studies of Fabrice 
Hadjadj (2017), George Baitalle (2004), Mircea Eliade (2013) and Cleide Maria 
de Oliveira (2014), besides the aforementioned Theodor W. Adorno (2012). 
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Finally, the study reveals that, in this set of poems, the poetic persona, whose 
voice is feminine, uses the profane to approach the sacred. Thus, it is often found 
the account of the necessity of the divine and the approximation of God through 
eroticism, representing a search for the need to understand his own faith and 
herself. 

 
 
Keywords: Hilda Hilst. Lyric. Society. Profane. Sacred. 
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TÍTULO: O sobrado da Rua MOSSORÓ 604: intenções projetuais de Milson 

Dantas em Natal 

Resumo 

Um dos exemplares da arquitetura modernista residencial, resistente em Natal, 
foi projetado pelo destacado engenheiro Milson Dantas na década de 1960. Fez 
parte da produção imobiliária estimulada pelo Governo Federal, através dos 
Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP), disseminadora dos princípios 
racionalistas, a partir dos anos 1930. Dantas foi avaliador, projetista e construtor, 
ademais de criador de um sistema de pavimentação de ruas e estradas. A 
permanência de uma de suas obras, o sobrado localizado na Rua Mossoró e sua 
vida profissional geram inquietações quanto ao alcance das ideias iniciais 
propostas. Assim, pretende-se analisar a adaptabilidade dos preceitos 
modernistas na funcionalidade dos espaços contemporâneos, contribuindo para 
o conhecimento da participação de Dantas na Natal Moderna e para discutir os 
conceitos de projetos e patrimônio. Partiu-se da literatura acerca do modernismo 
e da atividade das Instituições de Previdência no financiamento de imóveis no 
Brasil e em Natal. Sobre a formação e influências vividas pelo engenheiro 
utilizou-se dos aportes documentais do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pernambuco 
(CREA-PE), além de fontes audiovisuais do acervo do HCUrb no estudo do grau 
de modificações em relação ao seu projeto. Desse modo, ressalta-se o espírito 
inventivo de Milson Dantas e a utilização de elementos modernistas em suas 
obras adequadas à realidade natalense até o momento. 
 
Palavras-chave: Modernismo; Método BRIPAR; Audiovisual; IAP; RN/Brasil 

TITLE: Mossoró st. townhouse 604: Milson Dantas' intentions in Natal 

Abstract 

From the 1930s, modernist concepts were disseminated through a growing real 
estate production, which was stimulated by Federal Government financing 
actions, through the Institutes of Retirement and Pension (IAP). In Natal (Brazil), 
that real state development occurred on the 1940s. Besides that It was also 
during the 1940s that several professionals, stood out in the real estate 
production of Natal, among them the Engineer Milson. In this way, this research 
aims to converge attention to the life of Milson Dantas and to one of his projects 
located at Rua Mossoró, Tirol district, Natal-RN. Thus, this work intends to study 
the modification degree that have occurred in relation to his original project, to 
understand the adaptability of Modernist precepts in the functionality of 
contemporary spaces, contributing to the apprehension of the participation of 
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Milson Dantas in Modern Natal and to discuss the projects concepts and 
patrimony. In this manner, this paper started analyzing the literature about 
modernism in Brazil and in Natal about the Social Security Institutions activity on 
real estate financing. The National Social Security Institute’s (INSS) catalogs, the 
Regional Council of Engineering and Agronomy of Pernambuco (CREA-PE), and 
the HCUrb audiovisual sources were also important to the better understanding 
of the formation and influence of Milson Dantas. As a result, this article concluded 
that Milson Dantas was creative in using elements of modernism in his works. 
 
Keywords: Modernism; BRIPAR; Sobrado Mossoró; IAP 
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TÍTULO: O METODO MOCAP, O SOFTWARE ISADORA E OS SENSORES NA 

CRIACAO COREOGRAFICA EM VIDEODANCA. 

Resumo 

A presente pesquisa visa ampliar os estudos das criações em dança mediadas 
pelas novas tecnologias, a expansão e a compreensão dos níveis de 
complexidade e inovação tecnológica das produções em videodança, com 
enfoque nos estudos e aplicação do Motion Capture System - MOCAP e o 
software Isadora. Deste modo, o referencial metodológico e epistemológico são 
as contribuições de Kastrup et al (2015), por meio de oito (8) pistas que fornecem 
a interação com o objeto de estudo, mediados pela pesquisa-intervenção e na 
observação da dança mediada pelas tecnologias. 
 
Palavras-chave: Videodança, Novas tecnologias, Motion Capture System, 

Isadora. 

TITLE: MOCAP METHOD, ISADORA SOFTWARE AND SENSORS IN 

CHOREOGRAPHIC CREATION IN VIDEODANCE. 

Abstract 

This research aims to expand the studies of dance creations mediated by new 
technologies, the expansion and understanding of the levels of complexity and 
technological innovation of video dance productions, focusing on the studies and 
application of Motion Capture System - MOCAP and Isadora software. Thus, the 
methodological and epistemological reference are the contributions of Kastrup et 
al (2015), through eight (8) clues that provide interaction with the object of study, 
mediated by intervention research and the observation of dance mediated by 
technologies. 
 
Keywords: Videodance, New technologies, Motion capture system, Isadora. 
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CÓDIGO: HS0941 
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ORIENTADOR: SULEMI FABIANO CAMPOS 

 

 

TÍTULO: Imagens de modalidades de estágio vivenciadas por futuros 

professores de língua espanhola da UFRN 

Resumo 

O ensino de Língua Espanhola no ensino fundamental não é uma realidade em 
nosso país, salvo casos muito específicos. Dessa forma, realizar o Estágio 
Supervisionado de Formação de Professores para o Ensino Fundamental 
(Espanhol) pode parecer algo muito complicado, por isso foram criadas algumas 
modalidades pelas quais os alunos do curso de Licenciatura em Letras – Língua 
Espanhola e Literaturas da UFRN podem realizá-lo. Sendo assim, a pergunta 
norteadora deste trabalho é: de que forma as possíveis modalidades de 
realização do estágio 3 vêm contribuindo para a formação dos futuros 
professores de língua espanhola da UFRN? Nosso objetivo é analisar as 
imagens dos estagiários sobre a modalidade de estágio vivenciada, por meio das 
escolhas lexicais utilizadas nos seus relatórios. Para análise, nos 
fundamentamos no conceito de Formações Imaginárias proposto por Pechêux 
(2014). Este trabalho, de cunho qualitativo, possui um corpus composto por dois 
relatórios de estágio, relativos ao semestre 2018.2. Os resultados preliminares 
apontam que o que é inicialmente considerado um desafio, neste caso as 
modalidades, passa a ser após o estágio uma ampliação das possibilidades de 
ensino de língua espanhola para os futuros professores, bem como sucinta uma 
reflexão sobre o ensino de espanhol no nosso país, sendo desta forma um 
diferencial na formação acadêmica dos licenciandos. 
 
Palavras-chave: Relatórios de estágio. Formações imaginárias. Língua 

espanhola. 

TITLE: Images of the internship modalities experienced by future Spanish 

teachers of UFRN 

Abstract 

Teaching Spanish in elementary school is not a reality in our country, except for 
very specific cases. Thus, conducting the Supervised Teacher Training Internship 
for Elementary School (Spanish) may seem very complicated, so some 
modalities have been created by which students of the UFRN Degree in Letters 
- Spanish Language and Literatures can take part. Therefore, the guiding 
question of this paper is: how the possible modalities of the accomplishment of 
the stage 3 have contributed to the formation of the future teachers of Spanish 
language of UFRN? Our goal is to analyze the trainees' images about the type of 
internship experienced through the lexical choices used in their reports. For 
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analysis, we base ourselves on the concept of Imaginary Formations proposed 
by Pechêux (2014). This qualitative work has a corpus composed of two 
internship reports for the semester 2018.2. Preliminary results indicate that what 
is initially considered a challenge, in this case the modalities, becomes after the 
internship an expansion of the possibilities of Spanish language teaching for 
future teachers, as well as a brief reflection on the Spanish teaching in our thus 
being a differential in the undergraduate academic education. 
 
Keywords: Internship reports. Imaginary Formations. Spanish language. 
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TÍTULO: Educação Física e Literatura: aproximações iniciais as possibilidades 

de ensinar e aprender as práticas corporais a partir da leitura 

Resumo 

 

A seguinte pesquisa objetivou compreender como os artefatos culturais - em 
específico a literatura - se relaciona com as questões didáticas e pedagógicas 
do ensinar e aprender educação física na escola e tendo como aspecto 
metodológico a estratégia da análise de conteúdo, se atendo às informações 
presentes no texto e aos respectivos contextos nos quais estavam incluídas, 
tendo como objeto de estudo a obra “Nocaute - Cinco histórias de boxe” do autor 
estadunidense Jack London. Foram encontrados, recortados, e analisados 
alguns trechos da obra em que a prática corporal boxe aparecia, tendo seus 
fundamentos e conceitos detalhados e que através destes seria possível ensinar 
e aprender esse esporte em sala de aula, bem como suas influências culturais 
em relação a mulher no esporte, como o sexo feminino era tratado em relação a 
essa temática e como avançou no decorrer dos tempos no Brasil, assim como 
também as relações de imigrantes no esporte e como essa dinâmica se 
apresenta nos dias atuais e reverberam em outros esportes, como o caso da 
França e seus dezenove atletas imigrantes presentes no título da Copa do 
Mundo de 2018 realizada na Rússia. 

 
 
Palavras-chave: Jack London; boxe; literatura narrativa; esportes de combate; 

escola 

TITLE: PHYSICAL EDUCATION AND LITERATURE - POSSIBILITIES TO 

TEACH AND LEARN BODY PRACTICES WITH JACK LONDON 

Abstract 

The following research aimed to understand how cultural artifacts - specifically 
literature - relate to the didactic and pedagogical issues of teaching and learning 
physical education in school and having as methodological aspect the strategy of 
content analysis, taking into account the information present in the text. and the 
respective contexts in which they were included, having as object of study the 
work "Knockout - Five Boxing Stories" by the American author Jack London. It 
was found, cut, and analyzed some excerpts of the work in which body boxing 
practice appeared, having its foundations and concepts detailed and that through 
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these would be possible to teach and learn this sport in the classroom, as well as 
its cultural influences in relation to women. in sport, how the female gender was 
treated in relation to this theme and how it has advanced over time in Brazil, as 
well as the relations of immigrants in sport and how this dynamic is present today 
and reverberate in other sports, such as France and its nineteen immigrant 
athletes attending the 2018 World Cup title held in Russia. 
 
Keywords: Jack london; boxing; narrative literature; combat sports; school 
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TÍTULO: Associação entre o ambiente operacional e a eficiência do setor de 

águas e esgotos. 

Resumo 

A regulação do setor de saneamento brasileiro teve seu marco com a Lei 
11.440/07. Tal Lei traz em seu âmago princípios básicos que devem ser 
seguidos. Um desses princípios é o da eficiência na prestação do serviço. Desta 
forma, as concessionárias devem ser eficientes em suas operações. Nesse 
sentido, essa pesquisa teve como propósito examinar a eficiência de 50 
concessionárias com a metodologia DEA - DSBM no período de 2013 a 2017. 
Após a mensuração da eficiência, utilizou-se uma regressão denominada de 
equações de estimações generalizadas (GEE) para verificar o grau de 
associação de variáveis ambientais com as eficiências dos operadores. Os 
resultados mostraram que 80% das concessionárias possuem algum tipo de 
ineficiência ao longo do painel. Com relação às variáveis ambientais os 
resultados sugerem que, a proporção de clientes residenciais (PCRA) melhoram 
a eficiência do setor enquanto, a localização das concessionárias nas regiões 
Norte-Nordeste repercute em menores eficiências. 

 
Palavras-chave: Saneamento Básico.Ambiente.Eficiência. 

TITLE: Association between operating environment and water and sewage 

efficiency. 

Abstract 

 

The regulation of the Brazilian sanitation sector had its advanced with Law 11,440 
/ 07. Such Law contains at its core basic principles that must be followed. One of 
these principles is efficiency in service delivery. Thus, the utilities must be efficient 
in their operations. In this sense, this research aimed to examine the efficiency of 
50 utilities using the DEA - DSBM methodology from 2013 to 2017. After 
measuring efficiency, a regression called generalized estimation equations 
(GEE) was used to verify the degree of association of environmental variables 
with utilities efficiencies. The results showed that 80% of the utilities have some 
kind of inefficiency in the panel. Regarding the environmental variables, the 
results suggest that the proportion of residential customers (PCRA) improves the 
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efficiency of the sector while the location of the concessionaires in the North-
Northeast regions results in lower efficiencies. 

 
 
Keywords: Water Utilities.Environment.Efficiency. 
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TÍTULO: Manuel Rodrigues de Melo: o modo de viver de uma cidade e o livre 

arbítrio de um sujeito. 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é analisar a trajetória de Manoel Rodrigues de Melo, a 
fim de compreender a relação estabelecida entre a política e as letras. Manoel 
Rodrigues foi: presidente da Academia Norte Rio Grandense de Letras, 
secretário da Casa Literária Euclides da Cunha, grêmio natalense que criou a 
Revista Bando, periódico que circulou entre os anos de 1949-1959, articulando 
os intelectuais potiguares em torno do movimento que ficou conhecido nos meios 
literários norte-rio-grandenses e nordestinos como Bandoleirismo; militante no 
movimento integralista; e vereador de Natal (1948-1951) pelo Partido da 
Representação Popular (PRP). O escopo documental dessa pesquisa foi 
constituído por livros e jornais, os quais foram localizados nos acervos da 
Academia Norte Rio Grandense de Letras e no acervo pessoal de Manoel 
Rodrigues de Melo. Do ponto de vista metodológico, o trabalho aportou-se nos 
pressupostos do método onomástico (GINZBURG; PONI, 1989). Constatou-se 
ao longo do estudo que Manoel Rodrigues buscou articular os problemas locais, 
vivenciados no seu cotidiano, as ideias produzidas por outros autores, que viviam 
em outras realidades e enfrentavam muitas vezes problemas distintos aos seus. 
Na qualidade de produtor de bem simbólico, Manoel Rodrigues elaborou 
interpretações sobre a realidade e ofereceu diagnósticos e prognósticos, 
aplicando-os por meio de projetos de leis. 
 
Palavras-chave: Integralismo; Intelectuais; Manoel Rodrigues de Melo. 

TITLE: Manuel Rodrigues de Melo: the way of life of a city and the free will of a 

subject. 

Abstract 

The aim of this paper is to analyze the trajectory of Manoel Rodrigues de Melo, 
in order to understand the relationship established between politics and letters. 
Manoel Rodrigues was: president of the Rio Grande do Norte North Academy of 
Letters, secretary of the Euclides da Cunha Literary House; militant in the 
integralist movement; and councilman for Natal (1948-1951) by the People's 
Representation Party (PRP). The search source of this research is consist by 
books and newspapers, which were located in the collections of the North Rio 
Grandense Academy of Letters and in the personal collection of Manoel 
Rodrigues de Melo. From the methodological point of view, the work was based 
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on the assumptions of the onomatic method (GINZBURG; PONI, 1989). It was 
found throughout the study that Manoel Rodrigues sought to articulate the local 
problems experienced in his daily life, the ideas produced by other authors, who 
lived in other realities and often faced problems distinct from their own. As a 
producer of symbolic good, Manoel Rodrigues elaborated interpretations about 
reality and offered diagnoses and prognoses, applying them through bills. 

 
Keywords: Integralism; Intellectuals; Manoel Rodrigues de Melo 
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TÍTULO: “As implicações do Programa Nacional de Crédito Fundiário na vida de 

trabalhadores/as rurais sem terra” 

Resumo 

Este relatório é o resultado do processo de realização do plano de trabalho “Os 
Assentamentos do Programa Nacional de Crédito Fundiário no RN”,integrante 
da pesquisa “AS CONDIÇÕES DE VIDA NOS ASSENTAMENTOS DO 
PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO NO RN”, associado ao 
Grupo de Estudos e Pesquisas “Questão Social, Política Social e Serviço Social” 
do Departamento de Serviço Social e coordenada pela Profa. Dra. Ilena Felipe 
Barros. Tendo como objetivo analisar as condições de vida dos beneficiários do 
Programa Nacional de Crédito Fundiário no Estado do Rio Grande do Norte. 
Realizando uma análise crítica da reforma agrária de mercado que se estabelece 
como uma alternativa complementar ao acesso a terra, portanto, retirando a 
responsabilidade do Estado em concretizar o Plano Nacional de Reforma Agrária 
ocasionado implicações na vida dos trabalhadores rurais. 
 
Palavras-chave: Questão agrária; Crédito Fundiário; Políticas Públicas. 

TITLE: The implications of the National Land Credit Program on the lives of 

landless rural workers 

Abstract 

This report is the result of the process of realization of the work plan "The 
Settlements of the National Land Credit Program", part of the research "THE 
CONDITIONS OF LIFE IN THE SETTINGS OF THE NATIONAL PROGRAM OF 
CREDIT IN THE RN", associated with the Group of Studies and Research "Social 
Issues, Social Policy and Social Service" of the Department of Social Work and 
coordinated by Profa. Dr. Ilena Felipe Barros. With the objective of analyzing the 
living conditions of the beneficiaries of the National Land Credit Program in the 
State of Rio Grande do Norte. By carrying out a critical analysis of the agrarian 
market reform that is established as a complementary alternative to access to 
land, therefore, removing the responsibility of the State to implement the National 
Agrarian Reform Plan has implications for the lives of rural workers. 
 
Keywords: Agrarian question; Land Credit; Public policy 
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TÍTULO: Encontros de Rua: a cidade como laboratório de experiências 

sensoriais 

Resumo 

O presente relatório objetiva retomar os trabalhos desenvolvidos ao longo de três 
anos no Projeto de Pesquisa Encontros de Rua, bem como a sistematização, 
compilação e formas de publicização dos conteúdos produzidos. Esses trabalhos 
têm como aspecto em comum a discussão sobre como a lógica hegemônica 
vigente (tempo rápido), e as lógicas de resistências (tempo lento) (SANTOS, 
1989) se manifestam e materializam no espaço urbano. Mesmo se tratando de 
um projeto de pesquisa, diversos trabalhos foram realizados além dos muros da 
universidade, atuando em parceria com atividades de extensão desenvolvidas e 
coordenadas pelo professor José Clewton do Nascimento. O projeto teve como 
co-idealizador e parceiro o antropólogo Maurício Camargo Panella e o Instituto 
CasaDágua (idealizado e realizado pelo mesmo). Ampliando a compreensão do 
ir para a rua, diversos bairros da cidade fizeram parte das atividades 
desenvolvidas entre os anos de 2016 e 2019: Ponta Negra (Vila), Mãe Luiza, 
Passo da Pátria, Cidade Alta, Ribeira, Quintas e Alecrim. Esse trabalho atinge 
seu objetivo por tornar pública, em plataformas e formatos de conteúdo distintos, 
parcela significativa da trajetória do Projeto de Pesquisa Encontros de Rua. 
 
Palavras-chave: Rua. Cotidiano. Memória. Tempo. Espaço urbano. 

TITLE: Meeting on the street: The city as a laboratory for sensory experiences 

Abstract 

This report aims to resume the work developed over the three years in the 
research project Encontros de Rua, as well the systematization, compilation and 
forms of publicization of the contents produced. These works have in common 
the discussion about how the current hegemonic logic (fast time), and the 
resistance logic (slow time) (SANTOS, 1989) manifest and materialize in the 
urban space. Even though it is a research project, several works were carried out 
beyond the university walls, working in partnership with extension activities 
developed and coordinated by Professor José Clewton do Nascimento. The 
project had as co-creator and partner the anthropologist Maurício Camargo 
Panella and the CasaDágua Institute (conceived and realized by him). 
Broadening the understanding of going to the street, several neighborhoods of 
the city were part of the activities developed between 2016 and 2019 Ponta Negra 
(Vila), Mãe Luiza, Passo da Pátria, Cidade Alta, Ribeira, Quintas e Alecrim. This 
work achieves its goal by making public, in different platforms and content 
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formats, a significant part of the trajectory of the Encontros de Rua Research 
Project. 
 
Keywords: Street. Day-to-day life. Memory. time. Urban space. 
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TÍTULO: Gênero, sexualidade e pensamento decolonial 

Resumo 

 

O presente estudo tem por escopo refletir sobre a questão do gênero e da 
sexualidade a partir de epistemologias subalternas e não-essencialistas, 
pensando em corpos e maneiras de se existir que fujam do padrão eurocêntrico 
estabelecido. Utilizando pensamentos subalternizados latinos e africanos que 
propõem alternativas aos atuais pressupostos. A pesquisa se insere dentro da 
linha de pesquisa Epistemologias Insurgentes e Comunicação para a 
Transformação e realizou ao longo dos semestres letivos 2018.2 e 2019.1 
discussões teóricas mensais que resultaram nas reflexões aqui abordadas. 

 
 
Palavras-chave: Gênero, Sexualidade, Epistemologia; Pensamentos 

Subalternos. 

TITLE: Gender, sexuality and decolonial thinking 

Abstract 

The present study aims to reflect on the issue of gender and sexuality from 
subaltern and nonessentialist epistemologies, thinking of bodies and ways of 
existing that deviate from the established Eurocentric standard. Using 
subalternized Latin and African thoughts that propose alternatives to current 
assumptions. The research falls within the line of research Insurgent 
Epistemologies and Communication for Transformation and held throughout the 
semesters 2018.2 and 2019.1 monthly theoretical discussions that resulted in the 
reflections discussed here. 
 
Keywords: Gender, Sexuality, Epistemology; Subaltern thoughts. 
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TÍTULO: AUDITORIA APLICADA A UNIDADES DE INFORMAÇÃO: ANÁLISE 

DO MÉTODO 

Resumo 

O objetivo central é a análise do método de Auditoria de Inteligência elaborado 
por Carvalho (2010) desenvolvido em sua tese doutoral. Com base na tese e em 
bibliografias sobre a auditoria é realizada análise junto com os resultados de 
questionários com profissionais que utilizaram do método e podem expressar 
sua visão sobre sua eficácia. A metodologia ocorreu etapas onde foram 
realizadas revisões bibliográficas, acompanhamento de estudo de caso e, por 
fim, questionários aplicados com participantes de auditorias em unidades de 
informação. Os apontamentos levantados por baseiam indicações sobre a 
viabilidade do método dentro de ambientes informacionais e ressalvam os 
pontos de dificuldade ao utilizá-los. É exposto recomendações no âmbito das 
Auditorias de Informação. 
 
Palavras-chave: Auditoria de Inteligência. Auditoria de Informação. 

TITLE: AUDIT APPLIED TO INFORMATION UNITS: METHOD ANALYSIS 

Abstract 

 

The main objective is the analysis of the Intelligence Audit method elaborated by 
Carvalho (2010) developed in his doctoral thesis. Based on the thesis and 
bibliographies on the audit, analysis is performed along with the results of 
questionnaires with professionals who used the method and can express their 
view on its effectiveness. The methodology occurred in stages where 
bibliographic reviews, case study follow-up and, finally, questionnaires applied 
with participants of audits in information units were performed. The notes raised 
based on indications on the viability of the method within informational 
environments and highlight the points of difficulty when using them. 
Recommendations are made in the framework of the Information Audits. 

 
 
Keywords: Intelligence Audit. Information Audit. 
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TÍTULO: O Mercado de Eventos de Natal/RN: estudo da percepção das 

empresas de eventos em relação ao Natal Convention Bureau. 

Resumo 

O presente artigo trata do mercado de eventos no município do Natal, no Estado 
do Rio Grande do Norte, especialmente vinculado à atuação do Natal Convention 
Bureau (CVB). O objetivo geral é compreender a dinâmica do mercado de 
eventos do município com base nos anos de 2016 a 2018. Realizou-se uma 
pesquisa empírica de abordagem qualitativa, com a utilização de entrevistas 
semiestruturadas aplicadas a empresas locais do setor de eventos norteadas por 
um roteiro contendo dezesseis perguntas. Foram efetivadas seis entrevistas 
realizadas com mantenedores do Natal CVB. Como resultado pode-se entender 
o papel desempenhado pelo Natal CVB e a excelência no desenvolvimento de 
suas ações de captação de eventos, reverberando de forma positiva nas 
empresas mantenedoras e elevando o grau de satisfação delas diante de um 
trabalho comprometido e inclusivo 
 
Palavras-chave: Turismo. Eventos. Natal Convention Bureau. 

TITLE: STUDY ON THE NATAL / RN EVENT MARKET 

Abstract 

This article deals with the events market in the city of Natal, in the state of Rio 
Grande do Norte, especially linked to the activities of the Natal Convention 
Bureau (CVB). The general objective is to understand the dynamics of the events 
market of the city based on the years 2016 to 2018. An empirical qualitative 
research was conducted, using semi-structured interviews applied to local 
companies of the events sector guided by a script. containing sixteen questions. 
Six interviews were conducted with maintainers of Natal CVB. As a result, we can 
understand the role played by Natal CVB and the excellence in the development 
of its event capture actions, positively reverberating in the supporting companies 
and increasing their satisfaction with a committed and inclusive work. 
 
Keywords: Tourism. Events. Natal Convention Bureau. 
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TÍTULO: Proteção ambiental e conflitos territoriais: reflexões a partir das bordas 

metropolitanas de Natal/RN 

Resumo 

 

Desde meados da década de 1980, os temas relacionados ao planejamento 
ambiental e urbano e a garantia do direito à moradia têm ganhado destaque na 
agenda de debates da sociedade e da produção da política urbana nas esferas 
de governo. O presente artigo discute as fragilidades socioambientais da Região 
Metropolitana de Natal, destacando os conflitos territoriais e normativos 
presentes nos limites dos municípios de Natal, São Gonçalo do Amarante, 
Parnamirim e Extremoz. Evidenciam-se as dificuldades de efetivação das 
normativas ambientais e urbanísticas aplicadas aos espaços protegidos 
contínuos das bordas desses municípios, assim como a ausência de gestão 
metropolitana. Isso permite concluir a falta de comprometimento dos municípios 
com as determinações do Estatuto da Cidade e dos seus respectivos Planos 
Diretores municipais, relativas ao cumprimento da função socioambiental da 
cidade, assim como, a ausência de articulação em relação às determinações do 
Estatuto da Metrópole, em vigor desde 2015. 

 
 
Palavras-chave: planejamento ambiental e urbano; conflitos territoriais. 

TITLE: Environmental protection and territorial conflicts: reflections from the 

metropolitan borders of Natal/RN 

Abstract 

 

Since the mid-1980s, issues related to environmental and urban planning and the 
guarantee of the right to housing have gained prominence in the debates of 
society and the production of urban policy in government spheres. This article 
discusses the social and environmental weaknesses of the Natal Metropolitan 
Region, highlighting the territorial and normative conflicts present in the limits of 
the municipalities of Natal, São Gonçalo do Amarante, Parnamirim and 
Extremoz. It’s evident the difficulties of enforcing the environmental and 
urbanistic norms applied to the continuous protected spaces of the borders of 
these municipalities, as well as the absence of metropolitan management. This 
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allows us to conclude the lack of commitment of the municipalities with the 
determinations of the City Statute and its respective Municipal Master Plans, 
regarding the fulfillment of the social and environmental function of the city, as 
well as the lack of articulation in the determinations of the Metropolis Statute, in 
effective since 2015. 

 
 
Keywords: environmental and urban planning; territorial conflicts. 
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TÍTULO: Uma análise das estratégias de controle do Aedes aegypti pelos 

principais municípios do Rio Grande do Norte 

Resumo 

Levando em conta a dificuldade histórica em controlar a reprodução do Aedes 
Aegypti, vetor de algumas arboviroses que causam transtornos à saúde pública, 
além da importância de se verificar a validade dos recursos empregados neste 
combate, o objetivo deste estudo foi estender a avaliação do impacto do uso de 
peixes no controle biológico do mosquito no município de Itapetim, em 
Pernambuco. Como método, foram utilizados o controle sintético, o causal 
impact e regressão múltipla, em que os dois primeiros fazem uma comparação 
da diferença nos casos de dengue após a intervenção entre o município tratado 
e seu controle, formado pela construção do sintético e Itapetim (junção de outras 
cidades, através de distribuição de pesos, que se assimilaram ao tratado em 
algumas características pré definidas). E o último buscou uma correlação entre 
o tratamento e a variável resposta (número de casos de dengue). A aplicação 
das metodologias não mostraram resultados estatisticamente significantes, 
indicando que a base de dados utilizada necessita de uma ampliação tanto no 
número de municípios quanto na quantidade de anos analisados. 
 
Palavras-chave: avaliação, Aedes Aegypti, dengue, sintético, controle biológico 

TITLE: One analysis of Aedes aegypti control actions by the main cities of Rio 

Grande do Norte 

Abstract 

Taking into account the historical difficulty in controlling the reproduction of Aedes 
Aegypti, vector of some arboviruses that causes disorders to public health, 
besides the importance of verifying the validity of the resources used in this fight, 
the objective of this study was to evaluate the impact of the use of fish in the 
biological control of the mosquito in the Itapetim city, in Pernambuco. . As a 
method, the synthetic control, causal impact and multiple regression was used, 
where the first two compared the difference in dengue cases after the intervention 
between the treated county and its control, which was formed by the construction 
of the synthetic of Itapetim (junction of other cities, through distribution of weights, 
which were assimilated to the treaty in some predefined characteristics). And the 
last sought a correlation between treatment and the response variable (number 
of dengue cases). The application of the methodologies did not show statistically 
significant results, indicating that the database used needs an increase in both 
the number of cities and the number of years analyzed. 
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Keywords: evaluation, Aedes Aegypti, dengue, biologic control 
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TÍTULO: Ajuste fiscal e implicações para o agravamento das condições de 

pobreza e da desigualdade social 

Resumo 

 

Este trabalho objetiva socializar os resultados parciais obtidos na pesquisa 
intitulada “As implicações do ajuste fiscal na efetivação das políticas sociais no 
agravamento da pobreza e desigualdade e no trabalho profissional de 
assistentes sociais no RN (2014 - 2018)”, em consonância com o plano de 
trabalho que pretendeu desvelar as consequências do ajuste fiscal no Brasil para 
a agudização da pobreza e desigualdade social. Para isso, a investigação foi 
balizada no método crítico-dialético que apreende a totalidade dos fenômenos 
sociais, para além da sua aparência imediata. O procedimento teórico-
metodológico pautou-se em uma ampla revisão de literatura, acrescida de 
análises documentais sobre a incidência do ajuste fiscal na realidade brasileira. 
Como resultados, os instrumentos permitiram desvelar as refrações do 
receituário neoliberal para o constrangimento no financiamento em políticas 
sociais, rebatendo diretamente nas condições aviltantes da classe trabalhadora. 
Perpetrado por mais de duas décadas no Brasil esse receituário neoliberal, 
orientado pelos organismos internacionais, sob a égide do capital financeiro, 
comprometeu nos últimos anos quase metade do orçamento da união com a 
primazia na gestão do pagamento da dívida pública que resultou na 
intensificação do hiato entre dois pólos; de um lado acúmulo de riqueza; do outro 
a pobreza, miséria e derruição dos direitos sociais. 

 
 
Palavras-chave: Ajuste Fiscal. Pobreza. Desigualdade social. 

TITLE: Fiscal adjustment and implications for worsening poverty and social 

inequality 

Abstract 

This report aims to socialize the partial results obtained in the research entitled 
“The implications of fiscal adjustment in the implementation of social policies in 
the worsening of poverty and inequality and in the professional work of social 
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workers in RN (2014 - 2018)”, in line with the This work aimed to unveil the 
consequences of fiscal adjustment in Brazil for the worsening of poverty and 
social inequality. For this, the investigation was based on the critical-dialectical 
method that apprehends the totality of social phenomena, beyond their 
immediate appearance. The theoretical-methodological procedure was based on 
a broad literature review, added by documentary analyzes on the incidence of 
fiscal adjustment in the Brazilian reality. As a result, the instruments made it 
possible to uncover the refractions of the neoliberal prescription for the constraint 
in financing social policies, directly counteracting the demeaning conditions of the 
working class. Perpetrated for more than two decades in Brazil, this neoliberal 
prescription, guided by international organizations, under the aegis of financial 
capital, has in recent years compromised almost half of the union's budget with 
the primacy in the management of public debt payment that resulted in the 
widening of the gap. between two poles; on the one hand wealth accumulation; 
on the other, poverty, misery and the destruction of social rights. 
 
Keywords: Fiscal adjustment. Poverty. Social inequality. 
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TÍTULO: Vozes da Cidade: Reflexões sobre Questões Urbanas 

Contemporâneas. 

Resumo 

 

A presente pesquisa está voltada para a continuação dos estudos sobre os 
movimentos sociais, os quais ecoam os problemas urbanos na cidade 
contemporânea. Destarte, neste momento, foca-se principalmente nas 
insurgências e resistências na cidade segregada, como o movimento da 
população em situação de rua. 

 

Diante do atual cenário de distanciamento dos planos urbanos da e para a 
população, a demanda por ações que visassem uma aproximação das entidades 
e que procurassem dar voz a uma minoria que anseia por mais respeito, 
dignidade e direitos, como a população em situação de rua, torna-se 
imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. 

 

Deste modo, seguindo a linha de discussão da pesquisa de levantar questões 
que ajudem a repensar os modelos de intervenções nas cidades 
contemporâneas, através da voz dos excluídos, levantou-se a seguinte reflexão: 
como a população em situação de rua é vista e ouvida na cidade de 
Natal/RN? Como isso afeta a construção de uma cidade segregada? Para 
que fossem levantadas respostas, além de extensa pesquisa e conexão entre 
setores de extensão, foram realizadas uma roda de conversa, sobre os 
moradores de rua, e uma oficina, objetivando a discussão sobre essa população 
e idealização de propostas de intervenção em um terreno no bairro da Ribeira, 
em Natal/RN. 

 
 
Palavras-chave: População; Situação de Rua; Pesquisa. 

TITLE: Voices of the City: Reflections on Contemporary Urban Issues. 

Abstract 
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This research focuses on the continuation of studies on social movements, which 
echo the urban problems in the contemporary city. Therefore, at this moment, it 
focuses mainly on the insurgencies and resistance in the segregated city, such 
as the movement of the homeless population. 

 

Given the current scenario of distancing the urban plans from and to the 
population, the demand for actions aimed at bringing the entities closer together 
and seeking to give voice to a minority that yearns for more respect, dignity and 
rights, such as homeless population, became indispensable for the construction 
of a more egalitarian society. 

 

Thus, following the research discussion line of raising questions that help to 
rethink the models of interventions in contemporary cities, through the voice of 
the excluded, the following reflection was raised: how the homeless population 
is seen and heard in city of Natal/RN? How does this affect the construction 
of a segregated city? In order to raise answers, in addition to extensive research 
and connection between extension sectors, a conversation round about 
homeless people was held, as well as a workshop aimed at discussing this 
population and devising proposals for intervention in a field in the area in Ribeira 
neighborhood, in Natal/RN. 

 
 
Keywords: Population; Street situation; Search. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2331 

 

CÓDIGO: HS0973 

AUTOR: LUAN SILVA MEDEIROS 

CO-AUTOR: JOYCE BEATRIZ DA SILVA GOMES 

CO-AUTOR: ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA CHAGAS 

ORIENTADOR: FERNANDA FERNANDES GURGEL 

 

 

TÍTULO: A representação social do sertanejo entre os agricultores familiares do 

Agreste Potiguar 

Resumo 

O trabalho em questão busca contribuir para um estudo acerca da seca e o 
impacto que esta provoca às pessoas do meio rural. Tendo como objetivo 
específico compreender a vivência dos agricultores frente a seca, com foco no 
significado de “ser sertanejo”. A pesquisa qualitativa encontra-se em andamento, 
tendo sido previsto para a coleta de dados entrevistas semiestruturadas com um 
questionário sobre o que é ser sertanejo e um registro fotográfico realizado pelos 
entrevistados. As fotos têm o intuito de capturar algo que represente o seu 
universo sertanejo, caso eles se sintam um. Os participantes são escolhidos 
levando em consideração os seguintes critérios de inclusão: ser agricultor(a) 
familiar residente na cidade de Santa Cruz/RN; ter vivenciado algum período de 
seca; ser maior de 18 anos; e ser alfabetizado. Foram realizadas 3 entrevistas, 
tendo uma das pessoas não se considerado sertaneja. O conteúdo das 
fotografias dos entrevistados que se consideraram sertanejos é formado 
majoritariamente por áreas verdes, numa contraposição ao estereótipo que essa 
palavra carrega, do flagelado pela seca. 
 
Palavras-chave: Sertanejo. Identidade. Nordeste 

TITLE: The social representation of the sertanejo among family farmers of 

Agreste Potiguar 

Abstract 

The present paper tries to contribute to a study around the drought impacts acting 
upon the people who lives in the countryside. Having the major goal to 
understand the life of the farmers and peasants that are facing the drought, 
presenting the main focus on “being a Sertanejo”. The qualitative research is 
currently in progress, having been predicted to collect data from interviews semi 
structured with a questionnaire about what’s being a “Sertanejo” and also with a 
photographic register made by the interviewed persons. The photos have the 
main goal to capture something that represents their countryside environment 
and manners, if they feel unique. The participants are chosen taking in 
consideration the following selection criteria of inclusion: be a family farmer 
(peasant) living in the city of Santa Cruz/RN; having lived some drought period; 
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be adult; be literate. Were made 3 interviews, having one of the interviewed 
persons not being considered as a “Sertanejo”. The content of the photos of those 
who are considered as “Sertanejos” are mostly formed by green areas, in contra-
position to the stereotype that this word carry upon, the peasants of the drought. 
 
Keywords: Sertanejo. Identity. Northeast of Brazil 
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TÍTULO: IDENTIFICANDO INSERÇÃO DOS EGRESSOS DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DA UFRN 

Resumo 

 

O objetivo do artigo é analisar a inserção profissional dos egressos do Mestrado 
Profissional em Gestão Pública ofertado pela UFRN. Para tanto, realizou-se 
coleta de dados com 52 egressos do PPGP, de um total de 80, por meio de 
formulário online, na plataforma Google Forms. O formulário contemplou dados 
pessoais, formação acadêmica e exigências organizacionais. Observou-se a 
importância da formação fornecida pelo mestrado profissional em gestão pública 
na preparação profissional para o mercado de trabalho atual, embora se faça 
necessário o reforço na relação entre a teoria e a prática e diversificação das 
referências bibliográficas. 

 
 
Palavras-chave: mestrado profissional em gestão pública. PPGP. Egressos do 

PPGP. 

TITLE: IDENTIFYING THE INSERTION OF THE UFRN PUBLIC MANAGEMENT 

GRADUATE PROGRAM 

Abstract 

The article’s objective is to analyse the professional inception of graduates in the 
Professional Masters in Public Management offered by UFRN. For that, data 
were collected with 52 graduates from PPGP, from a total of 80, through online 
forms, on the Google Forms platform. The form includes personal data, academic 
background and organizational requirements. It was observed that the training 
accomplished in the professional masters in public management is essential for 
the current work market, although it is necessary to reinforxe the relation between 
theory and pratics and the diversification of bibliographic words is important. 
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TÍTULO: PLANO DE TEXTO, RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA E VISADA 

ARGUMENTATIVA NO GÊNERO JORNALÍSTICO REPORTAGEM 

Resumo 

A responsabilidade enunciativa é um tema que permeia a linguagem humana. 
Interessa-nos saber se o locutor enunciador assume a responsabilidade 
enunciativa pelo conteúdo proposicional do seu dizer ou não. Quando não 
assume, estar-se diante de um quadro mediativo. Seguindo essas vertentes, 
esta pesquisa apresenta como objetivos: identificar, descrever, analisar e 
interpretar o gênero jornalístico reportagem no que concerne à assunção da 
responsabilidade enunciativa e à mediatividade. A respeito da metodologia, é do 
tipo qualitativa de natureza interpretativista. O corpus analisado é constituído de 
quatro reportagens jornalísticas extraídas de veículos de comunicação presentes 
no âmbito digital, a saber: El País, O Globo, Folha de S. Paulo e Estadão. A 
escolha das reportagens jornalísticas, selecionadas no mesmo espaço temporal, 
partiu do delineamento temático acerca dos cortes orçamentários na educação. 
Teoricamente, o estudo fundamenta-se nos postulados da Análise textual dos 
discursos (ATD), em diálogo com Rabatel (2016), Adam (2011), Guentchéva 
(2011) e com Lage (2005) para a compreensão do gênero reportagem. A análise 
dos dados aponta que nas quatro revistas há a presença de instâncias 
enunciativas - o locutor enunciador primeiro (L1/E1) e os enunciadores segundos 
(e2), que demonstram a (não) assunção da responsabilidade enunciativa. 
 
Palavras-chave: Gênero reportagem; Responsabilidade Enunciativa; Visada 

argumentativa. 

TITLE: TEXT PLAN, COMMITMENT AND ARGUMENTATIVE AIMED IN 

JORNALISTIC REPORTAGE GENRE 

Abstract 

The enunciative responsibility is a theme that permeates the human language. 
We are interested in knowing whether the enunciating speaker assumes the 
enunciative responsibility for the propositional content of his saying or not. When 
it does not assume, it is a mediative framework. Following these aspects, this 
research presents as objectives: to identify, describe, analyze and interpret the 
journalistic genre reporting with regard to the assumption of enunciative 
responsibility and mediativity. Regarding the methodology, it is of the qualitative 
type of interpretative nature. The analyzed corpus consists of four journalistic 
reports extracted from media outlets in the digital field, namely: El País, O Globo, 
Folha de S. Paulo and Estadão. The choice of journalistic reports, selected in the 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2336 

 

same timeline, was based on the thematic design on budget cuts in education. 
Theoretically, the study is based on the postulates of Textual Discourse Analysis 
(ATD), in dialogue with Rabatel (2016), Adam (2011), Guentchéva (2011), as well 
as with Lage (2005) to understand the reporting genre. . The data analysis 
indicates that in the four journals there are the presence of enunciative instances 
- the first utterance speaker (L1 / E1) and the second utterers (e2), which 
demonstrate the (non) assumption of enunciative responsibility. 
 
Keywords: Genre reportage; Enunciative responsibility;Argumentative aimed. 
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TÍTULO: QUALIDADE DE SONO E SONOLÊNCIA DIURNA DE 

PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DA REGIÃO DO TRAIRI/RN DE 

ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DE TRABALHO, SEXO E ESTADO 

CIVIL 

Resumo 

O profissional docente sofre com o enfraquecimento das condições de saúde e 
trabalho na educação (CORTEZ, 2017) e mesmo com políticas públicas voltadas 
a saúde do trabalhador, esses indivíduos por vezes tiveram seus direitos 
ignorados (COSTA, 2013). Sendo, pois, importante ressaltar os aspectos 
contextuais do trabalho docente: aumento da carga de trabalho, necessidade de 
trabalhar em diferentes turnos e em mais de uma escola, alta pressão por 
desempenho, baixa remuneração, demandas extraclasse, dentre outros, que 
contribuem para um adoecimento físico e psíquico (CORTEZ, 2017). 
 
Dentre os problemas de saúde, alterações no ciclo sono e vigília vêm sendo 
estudadas na profissão docente. Souza e colaboradores observaram que a má 
qualidade do sono, privação de sono e a sonolência diurna excessiva esteve 
presente em grande parte da população de professores do ensino básico de 
Natal/RN. Além disso, os maiores índices de má qualidade do sono foram 
observados entre as mulheres (SOUZA, 2010). 
 
Estas consequências podem ser decorrentes de alterações nos mecanismos de 
regulação do ciclo sono/vigília. O modelo proposto por Borbély e Achermman 
(1999) propõe dois mecanismos de regulação do sono, um componente de 
regulação circadiana e outro homeostático. O primeiro, durante as 24 horas do 
dia, regula a temporização do sono e da vigília. Concomitantemente, o 
homeostático aumenta a propensão ao sono, desde o momento do despertar até 
o momento de dormir (BORBÉLY & ACHERMMAN, 1999). 
 
Os problema 
 
Palavras-chave: Professores, sono, qualidade do sono, sonolência diurna, 

trabalho 

TITLE: SLEEP QUALITY AND DAILY SLEEPENESS OF TRAIRI / RN PUBLIC 

NETWORK TEACHERS ACCORDING TO WORK, SEX AND CIVIL STATE 

CHARACTERISTICS 
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Abstract 

 
 
Teaching professionals suffer from the weakening of health and work conditions 
in education (CORTEZ, 2017) and even with public policies aimed at workers' 
health, these individuals sometimes had their rights ignored (COSTA, 2013). 
Therefore, it is important to emphasize the contextual aspects of teaching work: 
increased workload, need to work in different shifts and in more than one school, 
high pressure for performance, low pay, extraclass demands, among others, 
which contribute to a physical and mental illness (CORTEZ, 2017). 
 
 
Among the health problems, changes in the sleep and wake cycle have been 
studied in the teaching profession. Souza and collaborators observed that poor 
sleep quality, sleep deprivation and excessive daytime sleepiness were present 
in most of the primary school teachers in Natal / RN. In addition, the highest rates 
of poor sleep quality were observed among women (SOUZA, 2010). 
 
 
These consequences may be due to changes in sleep / wake cycle regulation 
mechanisms. The model proposed by Borbély and Achermman (1999) proposes 
two sleep regulation mechanisms, a circadian regulation component and a 
homeostatic one. The first, 24 hours a day, regulates the timing of sleep and 
wakefulness. Concomitantly, the homeostatic increases the propensity to sleep, 
from the moment of awakening to the moment of sleep (BORBÉLY & 
ACHERMMAN, 1999). 
 
 
Sleep problems observed in the teaching profession may be related to long 
working hours, dissatisfaction with work and the 
 
Keywords: Teachers, sleep, sleep quality, daytime sleepiness, work 
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TÍTULO: Qualificação dos Professores e desempenho no Ensino Básico na RMN 

Resumo 

O presente relatório tem a intenção de apresentar os resultados obtidos em 
consonância com o objetivo geral do plano de trabalho, que é analisar a 
formação e qualificação dos professores da rede pública da Região 
Metropolitana de Natal/RN (RMT), buscando avaliar o impacto da formação e 
qualificação docente no desempenho escolar dos alunos da rede básica de 
ensino público. Para avaliar a qualificação dos professores foram feitas 
estatísticas descritivas para mostrar a quantidade de professores com pós-
graduação (especialização, mestrado e doutorado), ou aqueles com nenhuma 
qualificação além da graduação, de cada município da região metropolitana do 
Natal/RN. Então, para averiguar como a formação e qualificação dos docentes 
interferiam no desempenho escolar se optou por consultar os Índices de 
Desenvolvimento Educacional (IDEB) observados em comparação com as 
metas previstas para 2017, da RMN. A metodologia utilizada foi uma análise 
quali-quanti, a investigação quantitativa foi possível através da análise descritiva 
dos bancos de dados do Censo Escolar da Educação Básica de 2018. Os dados 
avaliados para os docentes foram os do banco de 2018, mas os IDEBs 
apresentados foram os de 2017 por ser o mais recente disponível. As 
informações do IDEB foram coletadas no site do QEdu. Os resultados 
apresentados mostrarão que há uma relação entre a qualificação docente e o 
IDEB.  
 
Palavras-chave: Qualificação docente. Desempenho escolar. Educação básica. 

TITLE: Teacher Qualification and Performance in Basic Education at RMN 

Abstract 

This report intends to present the results obtained in line with the general 
objective of the work plan, which is to analyze the education and qualification of 
public school teachers in the metropolitan region of Natal / RN (RMT), seeking to 
assess the impact of teacher education and qualification in the school 
performance of the students of the basic public school system. To evaluate the 
qualification of teachers, descriptive statistics were made to show the number of 
teachers with postgraduate (specialization, master and doctorate), or those with 
no qualification beyond graduation, from each municipality of the metropolitan 
region of Natal / RN. So, to find out how the formation and qualification of teachers 
interfered with school performance, we chose to consult the Educational 
Development Indexes (IDEB) observed in comparison with the planned goals for 
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2017 of RMN. The methodology used was a quali-quanti analysis, quantitative 
research was possible through descriptive analysis of the databases of the 2018 
Basic School Census. 2017 for being the latest available. IDEB information was 
collected on the QEdu website. The results presented will show that there is a 
relationship between teacher qualification and IDEB. 

 
Keywords: Teaching qualification. School performance. Basic education. 
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TÍTULO: "Novas cartas portuguesas": a denúncia e o questionamento das 

sociedades patriarcais em “A freira sangrenta” 

Resumo 

As Novas cartas portuguesas (1972), obra publicada pela primeira vez durante 
a ditadura salazarista, alguns anos antes da Revolução dos Cravos (1974), 
tornou-se conhecida por seu caráter híbrido e inovador, do ponto de vista do 
gênero literário, e transgressor, no que se refere ao conteúdo. Escrito por três 
autoras diferentes, Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da 
Costa, o livro questiona as bases da sociedade patriarcal, principalmente a 
portuguesa, e invoca a autonomia e o direito das mulheres sobre o próprio corpo. 
O presente artigo tem como objetivo analisar o capítulo “A freira sangrenta”, parte 
desta obra, atentando-se para o caráter de denúncia presente no texto quanto 
às subjugações sofridas pelas mulheres nas sociedades patriarcais em que se 
situam. Também pretende-se apontar de que forma o capítulo inspira a união 
entre as mulheres diante da tentativa de sujeição das mesmas nas sociedades 
patriarcais, além da maneira com que se desestabiliza os julgamentos impostos 
às mulheres. Contribui-se, assim, para o desvelamento dos sentidos tanto do 
capítulo em questão, quanto do livro como um todo. Para tal, ancora-se na crítica 
literária feminista, a partir das autoras Teresa de Lauretis (1994), Isabel de Jesus 
(2012) e Maria Graciete Besse (2006). 
 
Palavras-chave: Literatura portuguesa. Novas Cartas Portuguesas. Crítica 

feminista. 

TITLE: "Novas cartas portuguesas": the denunciation and questioning of 

patriarchal societies in “A freira sangrenta” 

Abstract 

 

Novas cartas portuguesas (1972), a work first published during Salazar’s 
dictatorship, a few years before the Carnation Revolution (1974), became known 
for its hybrid and innovative feature, in regards of the literary genre, and 
transgressor, in concerns to content. Written by three different authors, Maria 
Isabel Barreno, Maria Teresa Horta and Maria Velho da Costa, the book 
questions the bases of the patriarchal society, especially the Portuguese one, 
and invokes women's autonomy and right over their own bodies. This article aims 
to analyze the chapter "A freira sangrenta", part of this book, considering the 
aspect of denunciation present in the text regarding the subjugations suffered by 
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women in the patriarchal societies in which they are inserted. It is also intended 
to point out how the chapter inspires the union between women in the face of the 
attempt to subordinate them from patriarchal societies, as well the way in which 
judgments over women are destabilized. This article contributes, therefore, to the 
unveiling of the meanings both of the chapter analyzed, and of the book as a 
whole. For that, it is anchored in feminist literary criticism, based on the authors 
Teresa de Lauretis (1994), Isabel de Jesus (2012) and Maria Graciete Besse 
(2006). 

 
 
Keywords: Portuguese Literature. Novas Cartas Portuguesas. Feminist criticism. 
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TÍTULO: Simbolismo Sonoro em PB: um estudo de caso com nomes de 

Pokémon 

Resumo 

O simbolismo sonoro é a relação que falantes de diferentes línguas fazem entre 
fonemas e categorias perceptuais como forma, luminosidade, tamanho e 
velocidade (Lockwood e Dingemanse 2015). Pesquisas experimentais 
documentam que enquanto alguns simbolismos parecem ser mais universais 
(Sapir 1929, Köhler, 1949), outros parecem ser específicos para falantes de 
algumas línguas. Em nossa pesquisa, investigamos a associação já descrita na 
literatura entre a percepção de algo que voa e fricativas labiodentais e alveolares 
desvozeadas (/f/, /s/, /ʃ/) assim como sugerido no Crátilo de Platão, (427a) e a 
relação entre objetos escuros e perigosos e obstruintes vozeadas (Kawahara & 
Kumagai, 2019). Para testar se falantes de PB fazem essas associações já 
documentadas para falantes de outras línguas, seguiremos diversos estudos da 
área que têm usado com sucesso criaturas do universo Pokémon para investigar 
simbolismo sonoro em Japonês, Inglês e PB (Kawahara, Noto e Kumagai 2018; 
Kawahara, Kumagai, 2019; Shih et al. 2018; Godoy et al. submetido). Como este 
é um estudo em andamento, apresentaremos a metodologia a ser utilizada para 
investigar a questão. Usaremos um experimento de produção livre em que os 
participantes deverão nomear 10 Pokémons que voam e outros 10 Pokémons 
que são de cor escura e que tem feições malvadas. Esse tipo de manipulação 
experimental segue o que foi feito por Kawahara e Kumagai (2019) ao investigar, 
em Japonês, questões semelhantes em nomes de Pokémon.  
 
Palavras-chave: Iconicidade, Simbolismo Sonoro, Psicolinguística Experimental, 

Pokémon 

TITLE: Sound symbolism in Brazilian Portuguese: A case study using Pokémon 

names 

Abstract 

The sound symbolism is the relationship that speakers of different languages 
make between phonemes and perceptual categories such as shape, luminosity, 
size and velocity (Lockwood and Dingemanse 2015). Experimental research 
documents that while some symbolisms appear to be more universal (Sapir 1929, 
Köhler, 1949), others seem to be specific to speakers of some languages. In our 
research, we investigated the association already described in the literature 
between the perception of something that flies and fricatives labiodental and 
alveolar unvoiced (/f/,/s/,/ʃ/) as well as suggested in Plato's Cratylus (427a) and 
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the relationship between dark and hazardous objects and voiced Obstrucents 
(Kawahara & Kumagai, 2019). To test whether PB speakers make these 
associations already documented for speakers of other languages, we will follow 
several studies of the area that have successfully used creatures from the 
Pokémon universe to investigate sound symbolism in Japanese, English and PB 
(Kawahara et al. 2018; Kawahara, Kumagai, 2019; Shih et al. 2018; Godoy et al. 
submitted). As this is an ongoing study, we will present the methodology to be 
used to investigate the issue. We will use a free production experiment in which 
participants should appoint 10 Pokémon flying and 10 other Pokémons that are 
dark in color and have malvented features. This type of experimental 
manipulation follows what was done by Kawahara and Kumagai (2019) when 
investigating similar issues in Pokémon names. 
 
Keywords: Iconicidade, Sound Symbolism, Experimental Psycholingual, 

Pokémon 
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TÍTULO: Estratégias de enfrentamento e estilo parental de pais de crianças com 

câncer em Natal/RN 

Resumo 

 

Câncer é o nome atribuído a um conjunto de mais de 100 doenças, 
caracterizadas pelo crescimento desordenado de células anormais em tecidos e 
órgãos. A leucemia linfoide aguda é a neoplasia mais comum na infância, o 
diagnóstico e o processo de tratamento implicam uma série de mudanças na 
dinâmica familiar e vida social da criança. As alterações físicas, psicológicas e 
sociais sofridas durante esse período podem prejudicar o desenvolvimento 
biopsicossocial infantil, requerendo novos modos de enfrentamento. Diante 
disso, objetivou-se descrever as estartégias de enfrentamento de uma criança 
com câncer e o estilo parental materno adotado nessas circunstâncias. Trata-se 
de estudo de caso, do qual participou uma criança de sete anos, em tratamento 
quimioterápico, com diagnóstico de leucemia linfoide aguda, e sua cuidadora. O 
estudo foi realizado no Centro de Onco-Hematologia Infantil (COHI), do Hospital 
Infantil Varela Santiago (HIVS), localizado em Natal, no Rio Grande do Norte. 
Utilizou-se um questionário sociodemográfico, o Kidcope e a Escala de Estilos 
Parentais, adaptados para a população brasileira. Os resultados obtidos 
evidenciam a utilização de estratégias de enfrentamento como a reestruturação 
cognitiva, a distração e a regulação emocional. No tocante às práticas 
educativas, na percepção da mãe, o estilo parental foi considerado de risco. 

 
 
Palavras-chave: Psico-oncologia; estudo de caso; criança com câncer; estilo 

parental. 

TITLE: Coping strategies and parental-style of parents of children with cancer in 

Natal/RN 

Abstract 

Cancer is the name attributed to a set of more than 100 diseases, characterized 
by the disorderly growth ofabnormal cells in tissues and organs. Acute 
lymphoblastic leukemia is the most common neoplasm in childhood, diagnosis 
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and treatment process imply a series of changes inthe family dynamics and social 
life of the child. The physical, psychological and social alterations suffered during 
thisperiod may impair child biopsychosocial development, requiring new ways of 
coping. Therefore, the objective wasto describe the coping strategies of a child 
with cancer andthe maternal parental style adopted under thesecircumstances. 
This is a case study, from which a seven-year-old child was involved in 
chemotherapy, with diagnosis ofacute lymphoid leukemia, and her caregiver. The 
study wascarried out at the Centro de Onco-Hematology Infantil (COHI), from 
Hospital Infantil Varela Santiago (HIVS), locatedin Natal, in Rio Grande do Norte. 
We used asociodemographic questionnaire, the Kidcope and theparental styles 
scale, adapted for the Brazilian population. The results obtained demonstrate the 
use of copingstrategies such as cognitive restructuring, distraction andemotional 
regulation. Regarding educational practices, in themother's perception, the 
parental style was considered at risk. 
 
Keywords: Psycho-oncology; Case study; Child with cancer; Parental style. 
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TÍTULO: Circuitos curtos em Natal e Região Metropolitana /RN: uma análise das 

modalidades e atores sociais 

Resumo 

Os circuitos curtos de comercialização de alimentos têm ganhado cada vez mais 
importância, principalmente em razão dos inúmeros incidentes de contaminação 
de alimentos (Poulain, 2007). Esses casos têm motivado muitos 
questionamentos sobre a procedência do alimento que se está consumindo, e 
fazendo com as pessoas deem preferência à produções com menos uso de 
agrotóxicos. A partir dessas considerações, pretendemos analisar os atores 
sociais e formas de produção envolvidas nesse sistema de venda, onde a 
principal caracterização está no contato produtor-consumidor. O projeto se ateve 
a análise dos diferentes mercados alternativos e institucionalizados que prezam 
por essa relação de confiança, investigando como se dá a inserção desse 
agricultor nos diferentes mercados na cidade de Natal. 
 
Palavras-chave: Circuitos de proximidade. Agricultura familiar. Confiança. 

TITLE: Short Circuits in Natal and Metropolitan Region / RN: an analysis of 

modalities and social actors 

Abstract 

 

Short food marketing circuits are becoming increasingly important, mainly due to 
the numerous incidents of food contamination (Poulain, 2007). These cases have 
raised many questions about the origin of the food being consumed, making 
people prefer to produce less pesticides. From these considerations, we intend 
to analyze the social actors and forms of production involved in this sales system, 
where the main characterization is in the producer-consumer contact. The project 
focused on the analysis of different alternative and institutionalized markets that 
value this relationship of trust, investigating how this farmer is inserted in different 
markets in the city of Natal. 

 
 
Keywords: Proximity circuits. Family farming. Confidence. 
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CÓDIGO: HS1012 

AUTOR: JOANA COSTA DE SOUZA 

ORIENTADOR: RENATA ARCHANJO 

 

 

TÍTULO: Políticas linguísticas e internacionalização do ensino superior 

Resumo 

 
Este plano de trabalho integra o projeto de pesquisa “Linguagem e sociedade 
contemporânea”,dirigido pela professora Renata Archanjo, do departamento de 
línguas e literaturas estrangeiras modernas (DLLEM) da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte. Esse projeto de pesquisa visa o estudo da linguagem e 
suas práticas em suas (inter)relações sociais e a pesquisa realizada na Iniciação 
Científica segue como um desdobramento do referido projeto, com o objetivo 
específico de traçar um panorama sobre o papel da linguagem na sociedade 
contemporânea globalizada bem como as forças motrizes que estão por trás da 
escolha de uma língua estrangeira como objeto de ensino e de aprendizagem. 
De forma específica, o plano de trabalho desenvolvido no âmbito da Iniciação 
Científica procurou mapear em que medida as ações em torno da língua (as 
escolhas individuais, os objetivos institucionais e os contextos sociais) impactam 
nas práticas reais de uso e funcionamento da linguagem.  
 
Palavras-chave: Políticas linguísticas, língua estrangeira, capital cultural 

TITLE: Language policies and internationalization of higher education 

Abstract 

 

This work plan is part of the research project “Contemporary Language and 
Society”, directed by Professor Renata Archanjo, from the Department of Modern 
Foreign Languages and Literature (DLLEM) of the Federal University of Rio 
Grande do Norte. This research project aims at the study of language and its 
practices in its (inter) social relations and the research carried out in the Scientific 
Initiation follows as an unfolding of the referred project, with the specific objective 
of drawing a panorama about the role of language in contemporary society. 
globalization as well as the driving forces behind the choice of a foreign language 
as an object of teaching and learning. Specifically, the work plan developed within 
the scope of the Scientific Initiation sought to map to what extent actions around 
language (individual choices, institutional goals, and social contexts) impact 
actual language use and functioning practices. 

 
 
Keywords: Language policies, foreign language, cultural capital 
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TÍTULO: Conhecendo os recursos naturais da Caatinga 

Resumo 

 

Verifica-se uma elevada demanda para a elaboração de produtos que abordem 
de forma clara e objetiva as características e os importantes aspectos 
socioambientais da Caatinga, através de uma sólida intervenção didático-
pedagógica no sentido de auxiliar e contribuir com os/as docentes. Assim, o 
presente trabalho teve como objetivo elaborar a catalogação descritiva dos 
principais recursos naturais da Caatinga na Região do Seridó/RN. A área 
territorial analisada no presente trabalho compreende a microrregião do Seridó, 
localizada ao sul da mesorregião Central do estado do Rio Grande do Norte. 
Foram feitas buscas em periódicos e livros que trouxessem informações acerca 
dos recursos naturais, bem como uma caracterização dos aspectos naturais e 
socioeconômicos presentes na referida região. Dessa forma, foram elencados 
na cartilha dados das espécies ocorrentes de sua fauna e flora, características 
climáticas, hidrográficas e geológicas, para que assim, relacioná-las com os 
recursos naturais derivados das mesmas. Por seguinte, viu-se que estes 
recursos mostraram-se vastos para a região do Seridó. Assim, o material 
didático-pedagógico derivado deste relatório traz importantes informações que 
habitualmente não são passadas em sala, preenchendo lacunas do 
conhecimento, de cunho socioambiental que visa o desenvolvimento 
sustentável, não só dos recursos advindos da Região Seridó, mas da Caatinga 
como um todo. 

 
 
Palavras-chave: Caatinga, Recursos Naturais, Desenvolvimento Sustentável, 

Região Seri 

TITLE: Knowing Caatinga's Natural Resources 

Abstract 

 

There is a high demand for the elaboration of products that clearly and objectively 
address the characteristics and the important social and environmental aspects 
of Caatinga, through a solid didactic-pedagogical intervention in order to help and 
contribute with the teachers. Thus, the present work aimed to elaborate the 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2350 

 

descriptive cataloging of the main natural resources of Caatinga in the Seridó 
Region / RN. The territorial area analyzed in the present work comprises the 
Seridó microregion, located south of the Central mesoregion of the state of Rio 
Grande do Norte. Searches were made in journals and books that brought 
information about natural resources, as well as a characterization of the natural 
and socioeconomic aspects present in that region. Thus, we listed in the booklet 
data of the species that occur in their fauna and flora, climatic, hydrographic and 
geological characteristics, so as to relate them with the natural resources derived 
from them. As a result, these resources were found to be vast for the Seridó 
region. Thus, the didactic-pedagogical material derived from this report brings 
important information that is not usually passed in class, filling knowledge gaps, 
of social and environmental nature that aims the sustainable development, not 
only of the resources coming from the Seridó Region, but from Caatinga as a 
whole. 

 
 
Keywords: Caatinga, Natural Resources, Sustainable Development, Seridó 

Region 
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA DE ENSINO PARA 

POESIA() COMPILADA. 

Resumo 

Este trabalho visa relatar o desenvolvimento da plataforma Poesia Compilada. 
Uma plataforma que tem como objetivo facilitar o processo de ensino-
aprendizagem de algoritmos por meio da junção do gênero textual poema com 
os algoritmos. 
 
Palavras-chave: Poesia Compilada; Algoritmos; Poema 

TITLE: DEVELOPMENT OF A COMPILED POETRY EDUCATION PLATFORM. 

Abstract 

This work aims to report on the development of the Compiled Poetry platform. A 
platform that aims to facilitate the teaching-learning process of algorithms through 
the junction of the textual genre poem with the algorithms. 
 
Keywords: Compiled Poetry; Algorithms; Poem 
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AUTOR: DIOGO TIMÓTEO LUCENA FERNANDES 
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TÍTULO: A construção da identidade docente no ensino de línguas na sociedade 

contemporânea 

Resumo 

A pesquisa em questão propõe-se a investigar como o ensino e a aprendizagem 
de línguas são valorados enquanto ferramentas de transformação social. Nessa 
perspectiva, pretende-se deslindar a importância de dominar uma ou mais 
línguas estrangeiras na sociedade contemporânea, identificando se esse 
conhecimento é capaz de promover transformação social. Além disso, busca-se 
constatar o tipo de capital adquirido que está sendo valorizado nessas práticas 
de linguagem, seja ele cultural, econômico, simbólico ou social, bem como as 
razões que conduzem a esse tipo de concepção. 
 
Palavras-chave: Linguística Aplicada, Transformação social, Práticas de 

linguagem. 

TITLE: The construction of the teachers identity into the language teaching in the 

contemporary society. 

Abstract 

This research proposes to investigate how language teaching and learning are 
valued as tools of social transformation. From this perspective, it is intended to 
unravel the importance of mastering one or more foreign languages in the 
contemporary society, identifying if this knowledge is capable of promoting social 
transformation. In addition, we seek to verify the type of acquired capital that is 
being valued in these language practices, such as cultural, economic, symbolic 
or social, likewise the reasons that lead to this type of conception. 
 
Keywords: Applied Linguistics, Social transformation, language practices. 
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TÍTULO: AVALIANDO CAPACIDADES ESTATAIS DAS ESCOLAS ESTADUAIS 

NO RN NA IMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO 

MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL 

Resumo 

O objetivo do estudo presente é diagnosticar como se deu a implementação da 
modalidade de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) nas unidades da rede 
escolar estadual do Rio Grande do Norte (RN) em relação ao Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE), sob a ótica das capacidades estatais. O estudo 
é qualitativo de avaliação de políticas públicas, do tipo avaliação de processo ou 
implementação pois direciona a sua análise para essa fase de adaptação entre 
uma modalidade e outra de funcionamento do PNAE nas instituições. Como 
objeto de estudo, serão utilizadas como campo de estudo 4 escolas que 
passaram a implementar o EMTI em 2018, dentre 11 elencadas no projeto geral. 
Diante da complexidade das capacidades estatais para a compreensão do 
processo de implementação, o campo de estudo também envolve a participação 
de instituições da Subcoordenadoria de Assistência ao Educando (SUASE), as 
Diretorias Regionais de Educação e Cultura (DIREDS) e as Diretorias Regionais 
de Alimentação Escolar (DRAE), coordenadoras as escolas. A metodologia 
consiste na aplicação de questionários semiestruturados entre os diretores das 
escolas, diretores das DIREDS, quadro técnico das DRAEs e da SUASE, sendo 
este o instrumento metodológico do estudo. O conceito de capacidades estatais 
desenvolvido por Gomide e Pires (2014) é tomado como referencial teórico para 
estruturação dos questionários e análise, do qual se subtraem dois aspectos 
principais: dimensão técnico-administrativa e dimensão política. 
 
Palavras-chave: EMTI. Alimentação Escolar. Capacidades Estatais. 

TITLE: EVALUATING STATE CAPABILITIES OF STATE SCHOOLS IN RN OF 

THE IMPLEMENTATION OF SCHOOL FEEDING AT FULL TIME HIGH 

SCHOOLS 

Abstract 

The objective of the present study is to diagnose the implementation of the Full 
Time High School (EMTI) modality in the units of the state school network of Rio 
Grande do Norte (RN) in relation to the National School Feeding Program 
(PNAE), under the optics of state capacities. This is a qualitative study of public 
policy evaluation, such as process or implementation evaluation, as it directs its 
analysis to this phase of adaptation between one modality and another of PNAE's 
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functioning in the institutions. As object of study, will be used as field of study 4 
schools that started to implement EMTI in 2018, among 11 listed in the general 
project. Given the complexity of state capacities to understand the 
implementation process, the field of study also involves the participation of 
institutions of the Student Assistance Sub-Coordinator (SUASE), the Regional 
Directorates of Education and Culture (DIREDS) and the Regional Directorates 
of Food. School (DRAE), coordinators the schools. The methodology consists of 
the application of semi-structured questionnaires between the principals of the 
schools, the principals of the DIREDS, the technical staff of the DRAEs and 
SUASE, which is the methodological instrument of the study. The concept of state 
capacities developed by Gomide and Pires (2014) is taken as a theoretical 
framework for structuring questionnaires and analysis, from which two main 
aspects are subtracted: technical-administrative dimension and  political.  
 
Keywords: EMTI. School Feeding. State Capabilities. 
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TÍTULO: HISTÓRIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DA UFRN: A 

CONSTITUIÇÃO DE COMUNIDADES E COLEÇÕES EM UM REPOSITÓRIO 

DIGITAL 

Resumo 

 

Este artigo é resultado do Projeto de Pesquisa “A EDUCAÇÃO NA UFRN e no 
RN: história e preservação da memória”, vinculado ao Departamento de 
Fundamentos e Políticas da Educação e em parceria com o Laboratório de 
História e Memória da Educação (LAHMED) e o Repositório de História da 
Educação (RHISME). Sendo, o objetivo desse plano de trabalho a discussão 
sobre o processo de tratamento de fontes e disponibilização destas em 
repositório digital por meio da reunião, classificação, organização e análise dos 
documentos referentes do arquivo do Centro de Educação da UFRN. Assim, 
esperamos contribuir para a elaboração de pesquisas sobre a história do 
Departamento de Educação da UFRN. 

 
 
Palavras-chave: História da Educação. Departamento de Educação. UFRN. 

Repositório. 

TITLE: UFRN EDUCATION DEPARTMENT HISTORY: A CONSTITUTION OF 

COMMUNITIES AND COLLECTIONS IN A REPOSITORY DIGITAL 

Abstract 

 

This article is the result of the Research Project “EDUCATION IN UFRN and RN: 
history and preservation of memory”, linked to the Department of Fundamentals 
and Policies of Education and in partnership with the Laboratory of History and 
Memory of Education (LAHMED) and the History of Education Repository 
(RHISME). Therefore, the objective of this work plan is the discussion about the 
process of treatment of sources and their availability in a digital repository through 
the gathering, classification, organization and analysis of documents referring to 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2356 

 

the archive of the UFRN Education Center. So, we hope to contribute to the 
development of research on the history of the UFRN Department of Education. 

 
 
Keywords: History of Education. Department of Education. UFRN. Repository. 
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TÍTULO: O SOFRIMENTO PSÍQUICO NA FORMAÇÃO MÉDICA: QUEM É O 

ESTUDANTE QUE BUSCA O SERVIÇO DE APOIO? 

Resumo 

 

Introdução: O estudante ao ingressar na Universidade, depara-se com desafios 
inerentes ao novo contexto, necessitando desenvolver estratégias adaptativas a 
sua nova realidade. Nessa perspectiva, surgem os serviços de apoio 
psicossocial, que podem auxiliá-los diante das dificuldades e/ou crises, que 
porventura surjam. Objetivos: Conhecer o perfil sociodemográfico dos 
estudantes que buscaram ajuda psicológica no Serviço de Apoio Psicossocial do 
Estudante de Medicina da UFRN (SAPEM- UFRN). Metodologia: Ao procurarem 
o serviço, os alunos preencheram uma ficha de identificação, contendo questões 
referentes a aspectos pessoais, sociais e da experiência no curso. Foi construído 
um banco de dados, analisado com base em suas frequências e médias. 
Resultados: A idade média dos alunos que procuraram o serviço foi de 23,21 
anos. Os alunos que mais procuraram o serviço estavam no 1º e 6º períodos. 
Desses alunos, 41 (42,27%) já fizeram acompanhamento psicológico e 39 
(40,21%) já fizeram acompanhamento psiquiátrico, com 36,08% em uso de 
algum medicamento psicotrópico. A principal queixa foi ansiedade (39,18%) e as 
principais sugestões apresentadas foram ampliação de vagas para psicoterapia 
e horários do plantão psicológico (22,68%); melhor diálogo com professores e 
metodologias ativas (21,64%). Conclusão: Reconhece-se a importância desses 
serviços para o alívio da ansiedade, ajudando-os no desenvolvimento de 
estratégias adaptativas ao contexto acadêmico. 

 
 
Palavras-chave: Ansiedade; Estudante de Medicina; Apoio psicossocial. 

TITLE: PSYCHIC SUFFERING IN MEDICAL STUDENTS: WHO IS THE 

STUDENT LOOKING FOR SUPPORT SERVICE? 

Abstract 

 

Introduction: When joining university students face challenges inherent to this 
new context needing to develop strategies that adapt to their new reality. From 
this perspective psychosocial support services emerge which can help them with 
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difficulties or crises that may arise. Objectives: To know the sociodemographic 
profile of students who sought psychological help at the UFRN Medical Student 
Psychosocial Support Service (SAPEM-UFRN). Methodology: Students filled out 
an identification form containing personal and social questions, and about their 
experience in college. A database was built which was analyzed based on their 
frequencies and averages. Results: The average age of students seeking the 
service was 23.21 years. The students who most sought the service were in the 
1st and 6th semesters. Of these students 41 (42.27%) have already had 
psychological follow-up and 39 (40.21%) have already had psychiatric follow-up 
with 36.08% using some psychotropic medication. The main complaint was 
anxiety (39.18%) and the main suggestions presented were expansion of 
vacancies for psychotherapy and psychological duty hours (22.68%); better 
dialogue with teachers and active methodologies (21.64%). Conclusion:It is 
recognized the importance of these services for anxiety relief, helping them in the 
development of strategies adaptive to the academic context. 

 
 
Keywords: Anxiety; Medical student; Psychosocial support. 
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TÍTULO: Epistemologias subalternas, epistemologias não essencialistas e 

comunicação para a transformação 

Resumo 

 

O presente estudo tem por escopo refletir sobre a comunicação a partir de 
epistemologias subalternas e não-essencialistas, que resulte em novos modos 
de conceber a comunicação e faça surgir práticas comunicacionais 
transformadoras dos modos de subjetivação e relações de poder existentes. 
Opondo-me à colonialidade do saber, me propus a fazer emergir conhecimentos 
silenciados ao longo de séculos pela racionalidade moderna ocidental. Para isso, 
cartografei pensamentos subalternizados latinos e africanos - já que estes 
compartilham de realidades historicamente atreladas à brasileira - que propõem 
alternativas aos pressupostos cristalizados da ciência, colocando-os em diálogo 
com diversas formas de saber e correntes de pensamento, apostando nos 
devires que dele poderão emergir. A pesquisa realizou ao longo dos semestres 
letivos 2018.2 e 2019.1 discussões teóricas mensais que resultaram nas 
reflexões aqui abordadas. 

 
 
Palavras-chave: Comunicação; Epistemologia; Pensamentos Subalternos. 

TITLE: Subaltern Epistemologies, Nonessentialist Epistemologies and 

Communication for Transformation. 

Abstract 

 

The present study aims to reflect about communication from subaltern and non-
essentialist epistemologies, which result in new ways of conceiving 
communication and emerge communicative practices that transform the existing 
modes of subjectivation and power relations. Opposing to the coloniality of 
knowledge, I set out to emerge those who were silenced over centuries by 
Western modern rationality. For this, I mapped Latin and African subaltern 
thoughts - as they share realities historically linked to the Brazilian - that propose 
alternatives to the crystallized assumptions of science, placing them in dialogue 
with various forms of knowledge and currents of thought, betting in the becomings 
that may emerge from it. The research held throughout the semesters 2018.2 and 
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2019.1 monthly theoretical discussions that resulted in the reflections discussed 
here. 

 
 
Keywords: Communication; Epistemology; Subaltern thoughts. 
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TÍTULO: O RÁDIO COMO ELEMENTO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NAS 

DÉCADAS DE 1970 E 1980 NO SERIDÓ 

Resumo 

Esta pesquisa analisa as práticas educativas por meio da Rádio Rural de Caicó 
nas décadas de 70 e 80 que colaboraram para o crescimento intelectual e 
demais âmbitos morais e sociais da população adulta do meio urbano rural desta 
localidade. Busca caracteriza historicamente a educação à distância que se 
expressa também como educação não-formal viabilizando consciência de 
trabalho, de saúde, meios de produção, agricultura e, sobretudo, alfabetização, 
uma vez que no Brasil os meios de comunicação tiveram grande participação 
nos projetos de educação popular. Metodologicamente essa pesquisa foi 
possível graças à exploração da documentação do LABORDOC localizado no 
CERES/UFRN que contém pastas com as programações da Rádio Rural por 
meio do programa MEB que permitiu o projeto acontecer no Brasil inteiro, 
sobretudo regiões do Nordeste, Norte e Centro-Oeste, a partir da década de 
1960 com o objetivo de conscientizar uma população em massa que estava na 
periferia social nos aspectos já mencionados, especialmente em índices de 
analfabetismo. Foi possível identificar a iniciativa de projetos de alfabetização e 
conscientização presentes em programações sobre cuidados com doenças 
comuns, higiene e aulas de Matemática e Português, dentre outras disciplinas. 
Além do acompanhamento dos colaboradores do MEB com a população através 
dos relatórios que contêm as atividades desenvolvidas nas mais diversas 
comunidades da região do Seridó. 
 
Palavras-chave: RÁDIO. EDUCAÇÃO. MEB. RÁDIO RURAL. 

TITLE: RADIO AS AN ELEMENT OF DISTANCE EDUCATION IN THE 1970S 

AND 1980S IN SERIDÓ 

Abstract 

This research analyzes educational practices through the Rural Radio of Caicó 
in the 70s and 80s that contributed to the intellectual growth and other moral and 
social areas of the rural adult population of this locality. Search historically 
characterizes distance education that also expresses itself as non-formal 
education enabling awareness of work, health, means of production, agriculture 
and, above all, literacy, since in Brazil the media had a large participation in the 
projects of popular education. Methodologically this research was possible 
thanks to the exploration of the documentation of LABORDOC located in CERES 
/ UFRN that contains folders with the programs of the Rural Radio through the 
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program MEB that allowed the project to happen throughout Brazil, especially 
regions of the Northeast, North and Midwest. , from the 1960s on with the aim of 
raising awareness of a mass population that was on the social periphery in the 
aspects already mentioned, especially in illiteracy rates. It was possible to identify 
the initiative of literacy and awareness projects present in programs on care with 
common diseases, hygiene and classes in Mathematics and Portuguese, among 
other subjects. In addition to monitoring MEB employees with the population 
through reports containing the activities carried out in the most diverse 
communities of the Seridó region. 
 
Keywords: RADIO. EDUCATION. MEB. RURAL RADIO. 
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TÍTULO: Conceitos e noções em Barthes: levantamento das obras de 1968 à 

1971 

Resumo 

 

O presente artigo, fruto do projeto de pesquisa “Leitura e levantamento de 
conceitos da obra de Roland Barthes de 1968 a 1971”, orientado pelo Prof. Dr. 
Márcio Venício Barbosa, tem como objetivo iniciar estudos sobre as noções e os 
conceitos apresentados pelo autor francês em suas obras, de forma que esses 
saberes possam auxiliar em novas pesquisas acerca do escritor. Os orientandos, 
com o auxílio dos aportes teóricos e das discussões sobre o tema, devem 
identificar esses elementos para assim, concretizá-los por meio da produção de 
pequenos textos a partir da concepção original – com o objetivo de definir os 
conceitos levantados assim, visando a produção de um material que possa servir 
de referência para os estudos barthesianos. 

 
 
Palavras-chave: Roland Barthes; Conceitos; Noções 

TITLE: Concepts and notions in Barthes: survey of the works from 1968 to 1971 

Abstract 

 

This article, fruit of the research project “Reading and survey of the concepts of 
Roland Barthes's work from 1968 to 1971”, guided by prof. Dr. Márcio Venício 
Barbosa aims to start studies on the notions and concepts presented by the 
French author in his works so that this knowledge can help in new research about 
the writer. The students, with the help of theoretical contributions and discussions 
on the subject, must identify these elements in order to realize them through the 
production of short texts from the original conception - in order to define the 
concepts thus raised, aiming at the production of a material that can serve as a 
reference for Barthesian studies. 
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TÍTULO: Acompanhamento da implementação do Estatuto da Metrópole na 

RMNatal 

Resumo 

O Estatuto da Metrópole (EM) é o instrumento responsável por estabelecer 
normas e diretrizes para a governança metropolitana, no entanto diversas 
regiões metropolitanas do país apresentam dificuldades para a sua 
implementação. No ano de 2018, a Medida Provisória nº 818 prorrogou o prazo 
para a elaboração dos Planos Diretores (PD) e do Plano de Desenvolvimento 
Urbano Integrado (PDUI) das regiões metropolitanas já instituídas para o ano de 
2021. Além disso, no mesmo ano, a Lei Federal n° 13.683/18 revogou a 
ocorrência de improbidade administrativa caso os governos estaduais não 
elaborassem o PDUI. Desse modo, por meio de revisão da literatura, análise 
documental e pesquisa quantitativa, esse trabalho investigou as dificuldades 
apresentadas pela Região Metropolitana de Natal e o impacto causado pelas 
atualizações legislativas na implementação do EM. Por fim, o estudo realizou 
uma análise comparativa entre o modelo de governança metropolitana da 
Região Metropolitana de Natal e o da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 
 
Palavras-chave: Gestão metropolitana. Estatuto da Metrópole. RMN. Políticas 

Públicas. 

TITLE: Monitoring the implementation of the Metropolis Statute in the RMNatal 

Abstract 

 

The Metropolis Statute (MS) is the instrument responsible for establishing norms 
and guidelines for metropolitan governance, however several metropolitan 
regions of the country present difficulties for its implementation. In 2018, 
Provisional Measure No. 818 extended the deadline for the preparation of the 
Master Plans (MP) and the Integrated Urban Development Plan (IUDP) of the 
metropolitan regions already established for the year 2021. In addition, in the 
same year, Federal Law No. 13,683 / 18 revoked the occurrence of administrative 
misconduct if state governments did not draft the IUDP. Thus, through literature 
review, document analysis and quantitative research, this work investigated the 
difficulties presented by the metropolitan region of Natal and the impact caused 
by legislative updates on the implementation of the MS. Finally, the study 
performed a comparative analysis between the metropolitan governance model 
of the Natal Metropolitan Region and the Belo Horizonte Metropolitan Region. 
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TÍTULO: Os portugueses e a cultura messiânica luso-brasileira: (re)leituras da 

tradição regionalista do Nordeste brasileiro (século XX) 

Resumo 

O presente trabalho resulta das atividades desenvolvidas no âmbito do plano de 
trabalho “Os portugueses e a cultura messiânica luso-brasileira: (re)leituras da 
tradição regionalista do Nordeste brasileiro” vinculado ao projeto “Místicos, 
Fanáticos e Sebastianistas: dobras das crenças religiosas na cultura luso-
brasileira (século XX)” da Bolsa de Iniciação Científica/PIBIC/UFRN. Objetiva-se 
compreender as (re)leituras feitas por escritores portugueses, em especial 
aqueles que dialogaram com a história e a literatura, no sentido de ativar uma 
dada tradição messiânica no âmbito de suas abordagens. Teórico-
metodologicamente, encara-se a dimensão escalar entre o nacional e o regional 
entendidos como conceitos-chave para as perspectivas de aproximação e de 
distanciamentos luso-brasileiros, conforme aponta o material pesquisado. Em 
especial, o que trata da temática do sebastianismo, desde as reapropriações de 
Euclides da Cunha (1902) e de João Lúcio de Azevedo (1917), passando pelo 
importante estudo do escritor português António Quadros (1982-3). 

 
Palavras-chave: Portugal. Messianismo. Tradição. Nordeste brasileiro. 

TITLE: The Portuguese and the Luso-Brazilian Messianic Culture: (re) readings 

of the Northeast Brazilian regionalist tradition 

Abstract 

 

The present work results from the activities developed under the work plan “The 
Portuguese and the Luso-Brazilian Messianic Culture: (re)readings of the 
Northeast Brazilian regionalist tradition” linked to the project “Mystics, Fanatics 
and Sebastianists: Folds of the religious beliefs in the Portuguese-Brazilian 
Culture (20th Century) ”from the Scientific Initiation Scholarship /PIBIC/ UFRN. It 
aims to understand the (re) readings made by Portuguese writers, especially 
those who dialogued with history and literature, in order to activate a given 
messianic tradition within their approaches. Theoretically-methologically, the 
scalar dimension between the national and the regional is understood as key 
concepts for the Luso-Brazilian approach and distance perspectives, as pointed 
out by the researched material. In particular, it deals with the subject of 
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Sebastianism, since the reappropriation of Euclides da Cunha (1902) and João 
Lúcio de Azevedo (1917), passing the important study of the Portuguese writer 
António Quadros (1982-3). 

 
 
Keywords: Portugal. Messianism. Tradition. Brazilian Northeast. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2368 

 

CÓDIGO: HS1073 

AUTOR: MATHEUS BASTOS COSTA CHAVES 

CO-AUTOR: DINA LILLIA OLIVEIRA DE AZEVEDO 

ORIENTADOR: ARRILTON ARAUJO DE SOUZA 

 

 

TÍTULO: Análise dos comportamentos agonístico, afiliativo e deslocamento intra-

colônia de Neoponera villosa (Hymenoptera, Formicidae) 

Resumo 

 
 
Insetos sociais realizam  processos adaptativos refinados como regular a 
atividade da colônia de acordo com as características do ambiente. Este estudo 
busca avaliar a variação no número de comportamentos afiliativos, agonísticos 
e deslocamentos intercâmaras e para fora do ninho ao longo do dia em uma 
colônia de Neoponera villosa. Esperava-se que houvesse maior número de 
interações e deslocamentos no início da manhã e ao anoitecer. O experimento 
foi realizado no Laboratório de Biologia Comportamental - CB - UFRN. O registro 
e análise de dados comportamentais foram feitos por meio de gravações do 
interior de um ninho artificial em ambiente controlado ao longo de um dia em três 
intervalos: 07h30-08h30, 12h00-13h00, 16h30-17h30. O método utilizado foi de 
amostragem por escaneamento com registro de todas as ocorrências das 
interações e deslocamento no interior e para fora do ninho. Os resultados obtidos 
indicam que o número de interações agonísticas e afiliativas não varia 
significativamente durante o dia, o que nos leva a crer que os comportamentos 
observados podem sofrer pouca influência de pressões externas como 
temperatura e luminosidade. Também verificamos que o padrão de 
deslocamento observado em N. villosa em laboratório, onde as operárias são 
mais ativas no início da manhã, pouco ativas entorno do meio-dia e apresentam 
atividade moderada próximo ao fim do dia, é similar aos observados nas 
formigas poneromorfas N. apicalis e Dinoponera quadriceps em ambiente 
natural. 
 
Palavras-chave: Formigas. Ponerinae. Agonismo. Interação afiliativa. 

Locomoção. 

TITLE: Analysis of agonistic and affiliative behaviors as well as locomotion inside 

a colony of Neoponera villosa (Hymenoptera, Formicidae) 

Abstract 

Social insects are capable of realizing complex behaviors and refined adaptive 
processes such as regulation of colony’s activity depending on various 
environmental characteristics. Our study intended to evaluate the variation on the 
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number of affiliative and agonistic behaviors as well as wandering inside a colony 
of Neoponera villosa. We expected that the number of interactions and 
locomotion would be higher at morning and dawn. The experiment occurred on 
the Behavior Biology Lab – CB – UFRN. Register and analysis of behavior data 
was mad via recording of the inside of artificial nest on a controlled environment 
in the span of a day in three distinctive intervals: 07:30-08:30, 12:00-13:00, 16:30-
17:30. The method used was by scan sampling with record of all occurrences of 
agonistic or affiliative interactions as well as locomotion on the inside or to the 
outside of the nest. The results indicate that the number of interactions does not 
vary significantly throughout the day, what lead us to believe that those behaviors 
suffer from little influence of external conditions such as temperature and 
luminosity. We verified as well that the locomotion pattern observed on N. villosa, 
where workers are more active at the beginning of morning, less active at mid-
day and exhibit moderate activity at dawn, is similar to those observed on the 
ponerine ants N. apicalis and Dinoponera quadriceps in their natural habitats. 
 
Keywords: Ants. Ponerinae. Agonism. Affiliative interaction. Locomotion. 
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TÍTULO: Aprendendo a pesquisar através do estudo das políticas editoriais 

Resumo 

Uma das etapas primordiais do processo de pesquisa científica é, 
indubitavelmente, a comunicação de dados e discussões suscitadas a partir de 
sua produção. Os autores buscam comumente por periódicos, por fornecerem 
dinamicidade à comunicação científica, devido ao seu caráter seriado. A escolha 
do periódico é uma etapa crucial e delicada em tal processo, visto que o público-
alvo e a política editorial do periódico devem estar em consonância com o 
objetivo do pesquisador. Assim, a presente pesquisa buscou elaborar uma 
ferramenta online para consulta, que dispõe de informações acerca das políticas 
editoriais de periódicos indexados no PePSIC e SciELO, que publicam escritos 
na área da Psicologia. Para tanto, foram catalogados e registrados, mediante 
consulta online, os parâmetros descritos nas políticas editoriais de 139 
periódicos ativos indexados em ambas as bases de dados. Analisou-se com 
estatística descritiva os parâmetros “Qualis”, “periodicidade” e “normalização”, 
enquanto o parâmetro “gêneros textuais” foi analisado baseando-se na análise 
temática. Os resultados apresentaram 23 tipos de categorias de gêneros textuais 
aceitas para publicação, acrescidas de uma última, denominada “outros”. A partir 
da disponibilização online da ferramenta elaborada, bem como dos debates 
teóricos suscitados pela pesquisa, espera-se contribuir para o amplo e diverso 
público dos pesquisadores em Psicologia. 
 
Palavras-chave: Publicação acadêmica. Periódicos científicos. Bases de dados. 

TITLE: Learning to search by studying editorial policies 

Abstract 

One of the main stages of the scientific research process is the data’s 
communication and discussions arising from its production. Usually the authors 
search for journals, as they provide dynamics to scientific communication, due to 
their serial character. The choice of the journal is a crucial and delicate step in 
this process, since both audience and the editorial policy of the journal must be 
according to researchers objective. Thus, this study sought to elaborate an online 
tool for consultation with information about the editorial policies of journals 
indexed in PePSIC and SciELO, which publish papers in the Psychology area. 
For this purpose, through online consultation, the parameters described in the 
editorial policies of 139 active journals indexed in both databases were cataloged 
and registered. “Qualis”, “publication frequency”, and “writing style” were 
analyzed through descriptive statistics, while thematic analysis was used to 
analyze the “textual genres”. The results presented 23 types of textual genres 
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accepted for publication, plus one last, called “others”. From the online availability 
of the elaborated tool, as well as the theoretical debates raised by the research, 
it is expected to contribute to the broad and diverse audience of researchers in 
Psychology. 
 
Keywords: Scholarly publishing. Scientific journals. Databases. 
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TÍTULO: Expansão do Ensino Superior no Brasil: Expansão e Privatização no 

Período de 2003 a 2016 

Resumo 

O presente trabalho de pesquisa tem como objetivo apresentar um recorte e 
análise de como se configurou a política da educação superior adotada para o 
período de 2003 a 2006 pelo governo brasileiro do período, tomando como 
referência a expansão e a privatização do sistema de educação superior 
brasileiro, embora o projeto trate do período de 2003 a 2016. O estudo tem como 
pressuposto que a expansão da educação superior no período estudado ocorre 
no contexto de políticas de ideologia neoliberal que possibilitaram o crescimento 
da iniciativa privada nas matrículas e cursos ofertados. Trata-se de estudo que 
tem como referencial teórico-metodológico o materialismo histórico-dialético uma 
vez que este permite compreender o fenômeno estudado nas sua totalidade e 
nas suas várias determinações. Como procedimentos metodológicos optou-se 
pela análise da literatura e análise documental. Os estudos mostram através dos 
dados do INEP, amparados pelos textos teóricos propostos e pelo Plano de 
Trabalho de Iniciação Científica um crescimento das matrículas, instituições e 
cursos tanto na esfera privada como na pública – seguindo a lógica de mercado 
e as diretrizes do mundo globalizado – embora o investimento governamental 
nas IES públicas tenha sido menor, consideravelmente. 
 
Palavras-chave: Expansão. Educação Superior. Privatização. 

TITLE: Higher Education in Brazil: Expansion and Privatization in the Period from 

2003 to 2016. 

Abstract 

This paper aims to present an analysis of how a higher education policy adopted 
for the period 2003-2006 by the Brazilian government configures, taking as 
reference a strategy of privatization of the Brazilian higher education system. The 
expansion of education in the studied period occurs in the context of public 
education policies that allows the growth of private initiative in the matrices and 
in the undergraduate courses. This is a study that has as theoretical-
methodological reference the historical-dialectical materialist since it allows us to 
understand the fact that the example is studied in its various attitudes. As 
methodological procedures, we chose to analyze the literature and document 
analysis. Studies show through INEP data, supported by the proposed theoretical 
texts and the Scientific Indication Work Plan, and the guidelines of the globalized 
world - although government investment in the IES has been considerably lower. 
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TÍTULO: PAR - (2011-2014)e a dimensão Infraestrutura Física e Recursos 

Pedagógicos:um estudo sobre a assistência técnica e financeira pela União e os 

recursos financeiros da rede municipal de Mossoró/RN 

Resumo 

O trabalho tem como objetivo a análise dos recursos caracterizados como 
assistência financeira pela União para a rede municipal de ensino de 
Mossoró/RN, por meio de repasse do FNDE/MEC para a execução do Planos de 
Ações Articuladas (2011-2014), tomando com referência a dimensão 
Infraestrutura e Recursos Didáticos e a Formação de Professores. O PAR é um 
instrumento de planejamento e diagnóstico das políticas educacionais por meio 
de metas e estratégias, em regime de colaboração com os entes federados no 
intúito de melhorar as condições físicas e de recursos escolares, sendo 
desenvolvido por meio de indicadores. Utilizou-se de referencial teórico 
específico, legislação e dados do site do MEC (Sistema Integrado de 
Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação - SIMEC e 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP) considerando 
serem esses, responsáveis pelo monitoramento das ações propostas. Esse 
monitoramento apresenta o resultado financeiro e físico da operacionalização 
das ações em face da assistência financeira do MEC. São apresentados dados 
completos relacionados ao segundo PAR (2011-2014). Do total dos recursos 
solicitados (R$ 7.053.846,08) somente (R$ 3.222.758) O estudo apresenta, pois, 
resultados dos recursos nas unidades escolares, na perspectiva de um regime 
de colaboração parcialmente realizado(assistência financeira) considerando o 
baixo índice da totalidade dos recursos liberados (46%). 
 
Palavras-chave: PAR. Diagnóstico. Infraestrutura. Mossoró. 

TITLE: Plan of Articulated Actions and the dimension of physical infrastructure 

and pedagogical resources:a study about the technical and financial assistance 

by the Union and resources of Mossoró/RN 

Abstract 

This work has as objective the analysis of the resources characterized by the 
financial assistance of the Union to the municipal school system of Mossoró/RN, 
through FNDE/MEC transfer for the execution of the Articulated Action 
Plan(2011-2014),taking as a reference the dimension called “Infrastructure and 
Teaching Resources and Teacher Training”.The AAP(PAR, in portuguese), is an 
instrument for planning and diagnosing educational policies through goals and 
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strategies in collaboration with the federated entities in order to improve the 
physical conditions and resources of schools, all of this being developed through 
indicators. A theoretical specific reference is used for it to get information to the 
research - the legislation and data from the SIMEC(Integrated System of 
Planning, Budget and Finance of the Ministry of Education – SIMEC,and National 
Institute for Educational Studies and Research – INEP),considering these as 
responsible organizations for monitoring the proposed actions.That monitoring 
presents the financial and physical operation actions results in face of MEC 
financial assistance.Here are presented the complete datas related of the second 
PAR (2011-2014). From the total requested resources(R$ 7.053.846,08),only R$ 
1.222.758.The study presents, therefore, results of the resources in the schools 
units, in perspective of a partially implemented collaboration scheme(when it’s 
about financial assistance),considering the low rate of the total resources 
released(46). 
 
Keywords: PAR. Diagnosis. Infrastructure. Mossoró. 
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TÍTULO: ANÁLISE DOS ENUNCIADOS DE GRAMÁTICA EM TERMOS DE 

ESTRUTURAÇÃO E LEGIBILIDADE EM LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Resumo 

 

Tendo em vista o fato de o professor construir enunciados de questões de textos 
avaliativos e, por vezes, selecioná-los em livros didáticos adotados, este trabalho 
de pesquisa objetivou analisar as questões de livros didáticos de Língua 
Portuguesa referentes ao conteúdo de gramática, especificamente em termos de 
construção e legibilidade. Para tanto, escolhemos como objeto de investigação 
dois livros didáticos, sendo um do 6º e outro do 9º ano respectivamente. Em 
termos metodológicos, trata-se de investigação de natureza documental (GIL, 
2002) e segue uma abordagem de dados de caráter quantiqualitativa 
(CRESWELL; CLARK, 2013). Teoricamente, apoia-se nos estudos de Travaglia 
(1991) e Paz (2001) assim como nos pressupostos de Kato (1985); Bezerra 
(2001) e Moretto (2007). Os resultados apontaram para uma predominância de 
enunciados de questões que não contemplam, em sua estrutura composicional, 
todas as categorias constitutivas de textos de natureza injuntiva, conforme 
propõe Travaglia (1991). Assim sendo, a ausência da categoria de justificativa, 
explicação ou incentivo pode comprometer a legibilidade do enunciado, gerando 
dificuldades de compreensão para o aluno, ao produzir suas respostas. 

 
 
Palavras-chave: Legibilidade. Livro didático. Pesquisa documental. 

TITLE: ANALYSIS OF GRAMMAR STATEMENTS IN TERMS OF 

STRUCTURING AND LEGIBILITY IN PORTUGUESE LANGUAGE 

TEXTBOOKS 

Abstract 

 

Bearing in mind the fact that the teacher builds questions statements from 
evaluative texts and, sometimes, selects them from textbooks in use, this 
research study has aimed to analyze the issues about Portuguese Language 
textbooks regarding to the grammar content, specifically in terms of construction 
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and legibility. For this purpose, we have chosen two textbooks as research object: 
one from the 6th grade and another from the 9th grade respectively. In 
methodological terms, it is a documental investigation (GIL, 2002) and follows a 
quanti-qualitative data approach (CRESWELL; CLARK, 2013). Theoretically, it 
relies on the studies of Travaglia (1991) and Paz (2001) as well as on the 
assumptions of Kato (1985); Bezerra (2001) and Moretto (2007). The results have 
pointed out to a predominance of issues statements that do not include, in their 
compositional structure, all the constitutive categories of injunctive nature texts, 
as proposed by Travaglia (1991). Thus, the absence of the justification, 
explanation or incentive category can endanger the legibility of the uttering, 
creating such comprehension difficulties for the students when they are 
producing their answers. 

 
 
Keywords: Legibility. Textbook. Documentary research. 
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TÍTULO: A função social da empresa atrelada a sustentabilidade na produção de 

lácteos da Laticínios Belo Vale LTDA 

Resumo 

 

O presente trabalho tem como intento conceituar e abordar a função social da 
empresa, a profissão de empresário, o exercício da atividade empresarial e a 
geração de lucro atrelados à ideia de sustentabilidade, no que tange à produção 
de produtos lácteos da Empresa Laticínios Belo Vale LTDA, popularmente 
conhecida como Isis. Cuida-se, também, demonstrar que a supramencionada 
sociedade empresária, ao observar o exacerbado gasto de água na elaboração 
de seus produtos, compôs uma forma de reutilizá-la para higienizar o seu 
maquinário e utensílios, bem como regar a área verde que serve de alimento 
para sua criação bovina que lhe fornece a matéria-prima de seus produtos, isto 
é, o leite. E, outra prática sustentável aplicada pela empresa, é a confecção 
autônoma de garrafas plásticas para armazenamento de seus produtos, com 
uma cominação de resíduos biodegradáveis. 

 
 
Palavras-chave: Função social da empresa. Sustentabilidade. Água. Produtos 

Lácteos. 

TITLE: The social role of the company linked to sustainability in dairy production 

of Laticínio Belo Vale LTDA 

Abstract 

 

The present work intends to conceptualize and address the social function of the 
company, the profession of entrepreneur, the exercise of business activity and 
the generation of profit linked to the idea of sustainability, with regard to the 
production of dairy products of the Company Laticínio Belo Vale LTDA , popularly 
known as Isis. Care is also taken to demonstrate that the aforementioned 
business society, observing the exacerbated waste of water in the elaboration of 
its products, composed a way of reusing it to clean its machinery and utensils, as 
well as watering the green area that serves as food. for your cattle breeding that 
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provides you with the raw material of your products, ie milk. And, another 
sustainable practice applied by the company, is the autonomous confection of 
plastic bottles for storage of its products, with a combination of biodegradable 
waste. 

 
 
Keywords: Social function of the company. Sustainability. Water. Dairy Products. 
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TÍTULO: Territorialidade potiguara e as paisagens no Rio Cavaçu (RN) 

Resumo 

 

O escopo do presente trabalho é refletir, de forma geral, em primeiro plano, o 
processo de etnogênese indígena, mais especificamente no nordeste brasileiro, 
no sul do estado do Rio Grande do Norte, através de um grupo que se auto 
identifica como da etnia Potiguara do Sagi/Trabanda, no município de Baia 
Formosa/RN. Para tanto, o recorte feito segue linha de análise que partiu da 
reflexão sobre redes de parentesco, em outro momento de campo, para agora 
pensar as categorias nativas relacionadas ao território, ambiente e paisagem em 
conjunto com políticas ambientais, tais como área de preservação permanente 
e reserva legal, em especial a partir do processo de delimitação e demarcação 
da terra indígena. Assim, buscamos compreender os processos de 
categorização nativos destes conceitos a partir também dos conflitos e da política 
tão inerentes ao campo das escolhas que envolvem um processo de delimitação 
fundiária na comunidade em questão. 

 
 
Palavras-chave: Território, Ambiente, Política, Potiguara, Demarcação de 

Terras. 

TITLE: Potiguara Territoriality and the landscapes in the Cavaçu River (RN) 

Abstract 

 

The scope of the present work is to reflect, in general, in the foreground, the 
process of indigenous ethnogenesis, more specifically in the Brazilian northeast, 
in the south of Rio Grande do Norte state, through a group that identifies itself as 
the Potiguara ethnic group. do Sagi / Trabanda, in the municipality of Baia 
Formosa / RN. Therefore, the cut follows a line of analysis that started from the 
reflection on kinship networks, in another field moment, to now think the native 
categories related to the territory, environment and landscape in conjunction with 
environmental policies, such as permanent preservation area and legal reserve, 
in particular from the process of delimitation and demarcation of indigenous land. 
Thus we seek to understand the native categorization processes of these 
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concepts from the conflicts and politics so inherent in the field of choices that 
involve a process of land delimitation in the community in question. 

 
 
Keywords: Territory, Environment, Politics, Potiguara, Land Demarcation. 
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TÍTULO: A dinâmica atual do Coco de Zambê de Mestre Geraldo. 

Resumo 

No estudo sobre o fazer musical de grupos tradicionais da região metropolitana 
de Natal focamos o Coco de Zambê de Mestre Geraldo, buscando compreender 
sua a dinâmica e organização atual. Objetivamos identificar, classificar e analisar 
suas práticas musicais, levando em conta os processos de mudança e 
continuidade nesse grupo. Como metodologia, empregamos a etnografia da 
música e a análise de discurso. Verificamos que o processo de mudança do 
mestre está possibilitando uma nova forma de organização do grupo, a partir dos 
seus três filhos, e concluímos que isso diretamente na criação musical e 
performance. 
 
Palavras-chave: Mudança e continuidade. Performance. Coco de Zambê. 

TITLE: The current dynamics of Coco de Zambê from Mestre Geraldo. 

Abstract 

In the study on the musical making of traditional groups in the metropolitan region 
of Natal, we focused on Mestre Geraldo's Coco de Zambê, seeking to understand 
its current dynamics and organization. We aim to identify, classify and analyze 
their musical practices, taking into account the processes of change and 
continuity in this group. As a methodology, we employ music ethnography and 
discourse analysis. We found that the change process of the master is enabling 
a new way of organizing the group from their three children, and we conclude that 
this directly in the musical creation and performance. 
 
Keywords: Change and continuity. Performance. Coco de Zambê. 
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TÍTULO: As marcas da identidade barroca na peça "Na festa de Natal ou 

pregação universal" 

Resumo 

 

Tendo como alicerce o Barroco, para além da estética, com suas tramas, 
dualismo e contradições que estão contidos em seu contexto subjetivo, nos 
propomos a estudar e analisar as marcas da identidade barroca na peça 'Na 
festa de Natal ou pregação universal" da autoria do padre José de Anchieta. Este 
trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa "O teatro anchietano na formação 
da Literatura Brasileira" e tem como principal objetivo observar as marcas 
barrocas contidas nessa peça para firmar o argumento de que a obra anchietana 
é parte fundamental para a formação da identidade literária brasileira. 
Ressaltamos que, neste estudo, não se ignora o fato de Anchieta ser um 
colonizador, tão pouco nos é ignoto que o que o trouxe a estas terras foi o intuito 
de evangelizar os homens que aqui habitavam primordialmente. Contudo, nessa 
análise, nos interessa aqui clarificar e solidificar a marca indelével que os escritos 
e atitudes desse jesuíta imprimiram contribuindo valorosamente para a formação 
da literatura do nosso país. Conforme nos esclarece Cardoso (1977, p.115), “o 
auto agradou inteiramente e repetiu-se por toda a costa brasileira, com 
adaptações maiores ou menores, conforme as circunstâncias de tempo e lugar: 
hoje diríamos que ‘esteve no cartaz’ por anos inteiros.” Como aporte teórico, 
citamos Prado (1993), Bosi (1992), Hernandes (2008), entre outros. 

 
 
Palavras-chave: Anchieta. Barroco. Identidade. Literatura brasileira. 

TITLE: The baroque marks in the play “Na festa de Natal ou pregação universal” 

by José de Anchieta 

Abstract 

 

Adopting as foundation the Baroque, beyond esthetics, with its plots, dualism and 
contradictions contained in its subjective context, this research proposes to study 
and analyze the baroque identity marks in the play “Na festa de Natal ou 
pregação universal” by the Father José de Anchieta. This work is linked to the 
research project “O teatro anchietano na formação da Literatura Brasileira” and 
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presents as main goal the observation of baroque marks contained in this play to 
establish the argument that the work of Anchieta is a fundamental part of the 
Brazilian literary identity formation. It should be noted that, in this study, the fact 
that Anchieta is a colonizer is not ignored, nor is the motivation that brought him 
to the land, which was to evangelize the men who first populated it, overlooked. 
Nevertheless, in this analysis, the interest is to clarify and solidify the indelible 
mark that this Jesuit's writings and actions made, with valuable contributions to 
the formation of the Brazilian literature. According to Cardoso (1977, p.115) “the 
auto caused a complete delight and was replayed across the Brazilian coast with 
major and minor adaptations under the circumstances of time and place: today 
we would say that ‘it was in theaters’ for whole years.”. As theoretical basis, Prade 
(1993), Bosi (1992), Hernandes (2008), among others, were adopted. 

 
 
Keywords: Anchieta. Baroque. Identity. Brazilian literature 
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TÍTULO: A concepção de diversidade sexual no PCB e PSTU e as 

particularidades dos partidos políticos em Natal 

Resumo 

Esse relatório vincula-se à pesquisa "Esquerda e Diversidade Sexual no Brasil 
Contemporâneo" desenvolvida no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisa em 
Trabalho, Ética e Direitos. Tem como objetivo apresentar resultados do plano de 
trabalho que visa analisar a concepção de diversidade sexual e os fundamentos 
teóricos que orientam o Partido Comunista Brasileiro e o Partido Socialista dos 
Trabalhadores Unificados, bem como a sua agenda política em torno da luta 
contra a LGBTfobia. Os procedimentos metodológicos adotados foram análise 
de documentos e do posicionamento político através do site dos partidos. Desse 
modo, são discutidas as concepções dos partidos em torno da diversidade 
sexual bem como busca-se apreender o entendimento da importância da 
esquerda que se pretende emancipatória inserir em sua agenda anticapitalista, 
a questão da diversidade. 
 
Palavras-chave: Diversidade Sexual; LGBT; PCB; PSTU; Esquerda 

Emancipatória 

TITLE: The comprehension of sexual diversity in PCB and PSTU and the special 

features of political parties in Natal 

Abstract 

This report is linked to the research "Left and Sexual Diversity in the 
Contemporary Brazil" developed in the Group of Studies and Research on Work, 
Ethics and Rights. It aims to present the results of the work plan, which intends 
to analyze the concept of sexual diversity and the theoretical basis that guide the 
Brazilian Communist Party (PCB) and the Socialist Workers Unified Party 
(PSTU), as well as their political agenda around the struggle against 
LGBTphobia. The methodological procedures were the analysis of documents 
and of political stance registered on the website of the parties. In this way, this 
report debates the concepts of the parties around sexual diversity and tries to 
comprehend the importance of the left that intends to be emancipatory in the 
insertion of sexual diversity in its anti-capitalist agenda 
 
Keywords: Sexual Diversity; LGBT; PCB; PSTU; Emancipatory Left 
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TÍTULO: Mediações de leitura: a formação leitora do estudante da Escola 

Agrícola de Jundiaí 

Resumo 

    No presente relatório descrevemos analiticamente as atividades 
desenvolvidas no plano de trabalho intitulado “Mediações de leitura: a formação 
leitora do estudante da Escola Agrícola de Jundiaí”, que se insere como parte do 
projeto “Leituras dramáticas da Literatura brasileira, espanhola e hispano-
americana: a formação do leitor jovem”. Ao longo de nossas atividades não só 
participamos dos Encontros de Leitura que ocorrem todas às quintas-feiras na 
Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), como também contribuímos na motivação e 
participação de outros estudantes, isso por meio da divulgação do projeto dentro 
da instituição. Destarte, no decorrer dos Encontros, nós alunos, pudemos 
compartilhar com o auxílio de professores, tanto textos que liamos e gostávamos 
(de diferente gêneros e autores), como outros que nós mesmos passamos a 
produzir. Frente a isso, nos dedicamos ainda a realizar um levantamento, via 
questionário, acerca das motivações dos participantes dos Encontros em 
compartilharem seus textos, de modo a entendermos um pouco mais sobre o 
assunto e, concomitantemente, contribuir no desenvolvimento da pesquisa geral 
a qual o plano de trabalho realizado se vincula. Vale ressaltar que ao longo de 
nossas atividades também realizamos discussões teóricas acerca da leitura e da 
formação do leitor brasileiro, debatidas juntamente com os professores 
envolvidos no projeto, de modo a nos aprimorarmos sobre o tema e no fazer 
pesquisa em leitura de forma geral. 
 
Palavras-chave: Leitura; Formação Leitora; Leitor Jovem; EAJ/UFRN. 

TITLE: Reading Mediation: the reading emergence of the students of the Escola 

Agrícola de Jundiaí 

Abstract 

 

    In the following report, we have analytically recorded the activities developed 
in our work, called “Mediações de leitura: a formação leitora do estudante da 
Escola Agrícola de Jundiaí”, which is part of the project ““Leituras dramáticas da 
Literatura brasileira, espanhola e hispano-americana: a formação do leitor 
jovem”. During our activities, we not only engaged in Reading meetings, which 
take places every Thursday at the Escola Agricola de Jundiai (EAJ), but also 
encouraged other students to join the meetings. Furthermore, throughout the 
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meetings, with the help of the professors present, we, students, were able to 
discuss not only authors and genres that we loved, but our own pieces as well. 
The support, we got from the professionals, inspired us to conduct a small 
research over what brought other students to feel comfortable on sharing their 
work. As the results could help us get a more accurate understanding and 
contribute to our main goal of the project presented previously. Last, it is worth to 
mention that during our project, we also had debates with our instructors about 
the significance of reading and its influence in the youth Brazilian readers. This 
allowed us to get a greater connection with our theme and reading researches, 
in general. 

 
 
Keywords: Reading; Reading trainer; Young reader; EAJ/UFRN. 
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TÍTULO: A população LGBT e suas vidas nas residências universitárias 

Resumo 

Entendendo o impacto da formação dos indivíduos no âmbito da sociedade 
capitalista, alicerçada no sistema patriarcal, é possível identificar a existência de 
um padrão de violências para com a população LGBT que afeta negativamente 
a sua qualidade de vida. Como relatório final da pesquisa “A vida da população 
LGBT nas residências da UFRN”, o presente trabalho objetiva compreender 
como se expressam na vida dessa população, os impactos da violência existente 
na sociedade, analisando junto a isso a importância e a eficácia das políticas de 
assistência estudantil, utilizando-se de pesquisa bibliográfica acerca das 
temáticas abordadas e da realização de entrevistas pré-estruturadas com 
discentes que se identificam como membros da população LGBT. Os resultados, 
em linhas gerais, evidenciam a existência da violência, seja de forma direta ou 
indireta, para com essa população, trazendo impactos negativos para a vida dos 
sujeitos entrevistados.  
 
Palavras-chave: LGBT. Diversidade. Opressão. Ensino superior. Assistência 

Estudantil. 

TITLE: The LGBT community and their lifes at the university residence. 

Abstract 

By understanding the impact made by the formation of the individuals on the 
scope of the capitalist society, which is grounded in the patriarchal system, it is 
possible to identify the existence of a violent pattern that affects the LGBT 
community, bringing negative impacts to their life quality. As a final report from 
the research with the name "The LGBT community and their lifes at the university 
residence", the present paper aims the understanding of how the life of that 
community is affected by the impacts of the violence that exists in the grounds of 
our society, trying to analyze along with that the importance and the effectiveness 
of the student assistance program, by making a bibliographic research about the 
main themes that surround those social issues and also interviewing students 
that identify themselves as members of the LGBT comunity. The results that were 
accomplished shows us that this violence, in fact, does exist, and presents itselft 
in two different ways, directly and indirectly, bringing real negative impacts to the 
lifes of the students that were interviewed. 
 
Keywords: LGBT. Diversity. Opression. Higher Education. Student Assistance. 
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TÍTULO: MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS DO TRABALHO DOMÉSTICO 

REMUNERADO NO BRASIL: uma análise das violências sexistas presentes no 

cotidiano das trabalhadoras 

Resumo 

O presente relatório aponta os fundamentos teórico-metodológicos, discussões 
e procedimentos acerca do plano de trabalho vinculado à pesquisa “Mudanças 
e permanências do trabalho doméstico no Brasil: análise das violências sexistas 
presentes no cotidiano das trabalhadoras”. Nutrindo-se a partir da perspectiva 
marxista de análise da realidade como norteadora do processo de investigação 
e análise dos dados apreendidos, a metodologia utilizada na construção e 
produção de dados foi primeiramente de realização de uma pesquisa 
bibliográfica de literatura nacional e internacional acerca das temáticas de 
assédio moral e sexual, das relações patriarcais de gênero, raça/etnia e trabalho 
doméstico remunerado. Em seguida iniciamos uma pesquisa de campo, onde se 
adotou um roteiro de entrevista semiestruturado com o objetivo analisar as 
violências sexistas que permeiam o cotidiano das trabalhadoras domésticas 
articuladas aos fatores determinantes do sistema capitalista que engendram a 
questão social, bem como as formas de resistência das mesmas às expressões 
da questão social que se materializam por meio do racismo, machismo, 
preconceito de classe, e segregação social, na formação de um cenário de 
informalidade, violência e desvalorização social das trabalhadoras domésticas. 
 
Palavras-chave: Relações Patriarcais de Gênero; Trabalho Doméstico 

Remunerado; Assédio 

TITLE: CHANGES AND PERMANENCES OF DOMESTIC WORK 

REMUNERED IN BRAZIL: An analysis of sexist violence present in the daily lives 

of female workers. 

Abstract 

This report points out the theoretical and methodological foundations, 
discussions and procedures about the work plan linked to the research “Changes 
and permanence of domestic work in Brazil: analysis of sexist violence present 
in the daily lives of female workers”. Nurturing from the Marxist perspective of 
reality analysis as a guide for the process of investigation and analysis of seized 
data, the methodology used in the construction and production of data was 
primarily to conduct a literature search of national and international literature on 
the themes of bullying and sexual harassment, patriarchal gender relations, race 
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/ ethnicity, and paid domestic work. Then we started a field research, which 
adopted a semi-structured interview script with the objective of analyzing the 
sexist violence that permeates the daily life of domestic workers articulated with 
the determining factors of the capitalist system that engender the social issue, as 
well as the forms of resistance of the women. same expressions to the social 
question that materialize through racism, machismo, class prejudice, and social 
segregation, in the formation of a scenario of informality, violence and social 
devaluation of domestic workers. 
 
Keywords: Patriarchal Gender Relations; Remunerated Housework; Harassment 
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TÍTULO: A obra de Roland Barthes de 1977 a 1980, vista a partir dos conceitos 

utilizados pelo autor 

Resumo 

 

O presente artigo possui a pretensão de apresentar o objeto final do projeto de 
pesquisa PIBIC/IC, A obra de Roland Barthes de 1977 a 1980, vista a partir dos 
conceitos utilizados pelo autor, que designa o levantamento de conceitos e 
noções centrais de três obras do pensador francês Roland Barthes (1915-1980): 
Fragmentos de um discurso amoroso (1977), Aula (1978) e A Câmara Clara 
(1980). Esta pesquisa encontra-se um percurso com outras pesquisas paralelas 
realizadas pelo professor orientador Márcio Venício Barbosa que pretende, ao 
final de todas elas, realizar um glossário franco-brasileiro barthesiano, a fim de 
promover novos estudos do autor na América Latina, bem como criar laços mais 
afincos entre Brasil – França de pesquisadores. 

 
 
Palavras-chave: Conceitos; Roland Barthes; Noções; Glossário. 

TITLE: Roland Barthes's work from 1977 to 1980, seen from the concepts used 

by the author 

Abstract 

 

This article intends to present the final object of the research project PIBIC / IC, 
The work of Roland Barthes from 1977 to 1980, seen from the concepts used by 
the author, which designates the survey of concepts and central notions of three 
works French thinker Roland Barthes (1915-1980): A Lover’s Discourse: 
Fragments (1977), Leçon (1978), and Camera Lucida: Reflections on 
Photography (1980). This research is a course with other parallel research carried 
out by the advisor professor Márcio Venício Barbosa who intends, at the end of 
all of them, to perform a Barthesian Franco-Brazilian glossary, in order to promote 
new studies of the author in Latin America, as well as create closer ties between 
Brazil - France of researchers. 
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Keywords: Concepts; Roland Barthes; Notions; Glossar. 
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TÍTULO: O FOTOJORNALISMO EM NATAL: DO ANALÓGICO AO DIGITAL 

MÓVEL (NATAL/RIO GRANDE DO NORTE/BRASIL) 

Resumo 

 

Apresenta-se os resultados preliminares da primeira fase da pesquisa de 
iniciação científica titulada: O fotojornalismo do analógico ao digital no contexto 
da mobilidade (Natal/Rio Grande do Norte/Brasil), vinculada ao Departamento 
de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(Decom/UFRN). Metodologicamente, foi desenvolvida uma cartografia simbólica 
(Santos, 2011), vinculada à técnica de coleta de dados da análise documental e 
pesquisa bibliográfica. Em uma síntese dos resultados encontrados, pode-se 
destacar que as dinâmicas nas rotinas laborais e nas práticas produtivas do 
fotojornalismo têm se reconfigurado de maneira célere ao longo dos anos devido 
às tecnologias presentes no cotidiano produtivo, como os dispositivos móveis, 
em especial o smartphone. Como observações preliminares da investigação, 
ainda em andamento, percebe-se que o fotojornalismo está passando por 
modificações que envolvem as ferramentas tecnológicas e a prática laboral. A 
remodelação na prática do fotojornalismo, passando das câmeras analógicas 
pelas digitais causou receio nos fotojornalistas, o que acreditamos, como 
hipótese para os próximos passos de pesquisa, também ter acontecido com o 
uso de smartphones para a produção fotográfica nas redações. 

 
 
Palavras-chave: Mídia visual; fotografia; fotojornalismo; meios digitais. 

TITLE: PHOTOJORNALISM IN NATAL: FROM ANALOG TO MOBILE DIGITAL 

(NATAL / RIO GRANDE DO NORTE / BRAZIL) 

Abstract 

Therefore are presented the preliminary results of the scientific iniciation’s first 
phase entitled: The photojournalism from analogic to digital in context of mobility 
(Natal/Rio Grande do Norte/Brasil), bound to the Federal University of Rio 
Grande do Norte’s Social Comunication Department (Decom/UFRN). 
Methodologically, it has been developed a simbolic cartography (Santos, 2011), 
bound to the documental analysis and bibliographic research’s data collection 
technique. In a synthesis of the obtained results, it can be highlighted that the 
dynamics on the work routines and productive practices of photojornalism have 
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reconfigured itselves quickly during the years due to the technologies present in 
the daily production, such as the mobile devices, specially the smartphones. As 
investigation’s preliminary observations, still in progress, it is noticed that the 
photojournalism is undergoing changes that involves the technological tools and 
the work practices. The remodelation on photojournalism’s practices, moving 
from the analog to the digital cameras has caused fear on the photojournalists, 
wich we believe, as hypothesis to the next research steps, had also have 
happened relatively to the smartphone usage to the photographical production 
on essays. 
 
Keywords: Visual media; photography; photojournalism; digital media. 
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TÍTULO: Construção do modelo de podcast de divulgação acadêmica. 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo descrever o método utilizado para a 
construção de um modelo de podcast que possa ser utilizado como ferramenta 
de divulgação acadêmica, pedagógica e informativa. Para isso, a partir de um 
levantamento realizado em podcasts de divulgação científica brasileiros e 
americanos, foram isoladas algumas características para que essas fossem 
testadas, de modo a definir quais destas e com quais formatos elas entrariam no 
modelo a ser construído. Os testes foram realizados por meio de gravação e 
publicação de alguns programas nos quais esses elementos são inseridos, 
realizando a partir daí uma pesquisa de opinião com os ouvintes do podcast 
produzido, e portanto, avaliando o efeito dessas características na percepção do 
público Neste trabalho em específico demos ênfase a duração podcast que já 
está concluído e ainda a edição dos podcasts que tratam da inserção ou não da 
música de fundo e do formato sendo um monocast e outro com mais de um 
apresentador. Em todos eles foram criados dois programas distintos, permitindo 
variações da característica antes citada e com base nos dados coletados 
perceber o que mais é atrativo para o público. Dessa forma, o modelo vai tendo 
seu formato construído, e podemos tornar essa utilização dessa mídia mais clara 
e simples, podendo portanto, dentro e fora da Universidade ser utilizada como 
ferramenta de divulgação acadêmica e pedagógica. 
 
Palavras-chave: PODCAST, DIVULGAÇÃO ACADÊMICA. 

TITLE: Construction of an academic dissemination podcast model. 

Abstract 

This paper aims to describe the method used to construct a podcast model that 
can be used as a tool for academic, pedagogical and informative dissemination. 
For this, from a survey conducted in Brazilian and American scientific 
dissemination podcasts, some characteristics were isolated for them to be tested, 
in order to define which of these and with which formats they would fit into the 
model to be built. The tests were performed by recording and publishing some 
programs in which these elements are inserted, from which we conducted an 
opinion poll with the listeners of the produced podcast, and therefore, evaluating 
the effect of these characteristics on public perception. Specific emphasis was 
given to the length of the podcast that is already completed and the editing of the 
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podcasts that deal with the insertion or not of the background music and the 
format being a monocast and another with more than one presenter. In all of them 
two different programs were created, allowing variations of the aforementioned 
feature and based on the collected data to realize what is most attractive to the 
public. Thus, the model has its format built, and we can make this use of this 
media clearer and simpler, and therefore, inside and outside the University can 
be used as a tool for academic and pedagogical dissemination. 
 
Keywords: Podcast, Academic disclosure. 
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TÍTULO: As contribuições dos fundamentos ontológicos para a concepção de 

diversidade sexual 

Resumo 

Este plano de trabalho objetiva discutir algumas reflexões e conhecimentos 
produzidos pela pesquisa “Esquerda e Diversidade Sexual no Brasil” produzida 
no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisa em Trabalho, Ética e Direitos - 
GEPTED. Abordaremos quais os fundamentos ontológicos da diversidade 
humana e sexual e as relações entre a organização dos sujeitos LGBTs e a luta 
anticapitalista. Como resultados temos o entendimento do trabalho como 
categoria fundante do gênero humano e sua diversidade; que a organização 
política das pessoas LGBTs deve ser programática, alinhada a uma perspectiva 
emancipatória e que, considerando a natureza das relações sociais do capital e 
sua articulação ao heteropatriarcado e à família monogâmica, não há no 
capitalismo condições para a livre vivência das relações afetivo-sexuais de 
pessoas LGBTs. Nossa pesquisa se fundamenta na teoria social de Marx e na 
análise bibliográfica das produções sobre diversidade sexual, individuação e 
ontologia. 
 
Palavras-chave: Fundamentos. Trabalho. Diversidade 

TITLE: The contributions of ontological foundations to the conception of sexual 

diversity. 

Abstract 

ABSTRACT: This objective work plan is based on reflections and achievements 
made in research and work - Ethics and Rights - GEPTED. Ontological and social 
databases and sexual relations between LGBT children and the anti-capitalist 
struggle. How is the budget of the work as founder of the human race and its 
diversity; LGBTs must be a political organization, aligned with an emancipatory 
and exogenous perspective, considering social relations and articulation with 
heteropatriarchy and monogamous family, there is no need for capitalism for the 
free sexual experience of LGBT people. Our research was based on Marx's social 
theory and bibliographical analysis of the productions on sexual diversity, 
individuation and ontology 
 
Keywords: Fundamentals. Job. Diversity 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2398 

 

CÓDIGO: HS1136 

AUTOR: FRANCISCA RAFAELA MIRLYS DA SILVA 

CO-AUTOR: ANA LUISA COELHO MENDONCA 

ORIENTADOR: OLIVIA MORAIS DE MEDEIROS NETA 

 

 

TÍTULO: FONTES IMPRESSAS E ESCRITA DA HISTÓRIA ESCOLAR: 

POSSIBILIDADES DE PESQUISA ACERCA DA ESCOLA TÉCNICA FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO NORTE (ETFRN) POR MEIO DOS JORNAIS 

POTIGUARES (1960-1989) 

Resumo 

O trabalho objetiva compreender aspectos culturais da Escola Técnica Federal 
do Rio Grande do Norte (ETFRN) como proposta de pesquisa no campo da 
História da educação profissional. Para tanto, analisa aspectos discursivos 
utilizando como corpus textos publicados em jornais potiguares, entre 1960-
1989, a respeito da ETFRN. As amostras foram conseguidas na Hemeroteca 
Digital da Biblioteca Nacional e no repositório da Biblioteca Central Zila Mamede. 
Para a análise, montamos uma tabela no Excel com categorias e transcrições 
relacionadas a elas. As categorias construídas foram: esporte, inaugurações, 
exames de seleção, formação para o mercado de trabalho, inventário, reuniões 
de pais e mestres, Programa Intensivo de Preparação de Mão de Obra Industrial 
- PIPMOI, formação de professores, atividades culturais, premiações, cursos de 
extensão, licitações. 
 
Palavras-chave: Fontes Impressas História da Educação Profissional Pesquisa 

Histórica 

TITLE: PRINTED AND WRITTEN SOURCES OF SCHOOL HISTORY: 

POSSIBILITIES OF RESEARCH ABOUT RIO GRANDE DO NORTH FEDERAL 

TECHNICAL SCHOOL (ETFRN) THROUGH LOCAL NEWSPAPERS (1960-

1989) 

Abstract 

The work aims to understand cultural aspects of the Federal Technical School of 
Rio Grande do Norte (ETFRN) as a research proposal in the field of the history 
of professional education. Therefore, it analyzes discursive aspects using as 
corpus texts published in local newspapers, between 1960-1989, about ETFRN. 
Samples were obtained from the National Library Digital Library and the Zila 
Mamede Central Library repository. For the analysis, we set up a chart in Excel 
with categories and transcripts related to them. The categories constructed were: 
sport, inaugurations, selection exams, training for the job market, inventory, 
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parent-teacher meetings, Intensive Industrial Workforce Preparation Program - 
PIPMOI, teacher training, cultural activities, awards, courses. extension, bids. 
 
Keywords: Printed Sources Professional Education History Historical Research 
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TÍTULO: ANÁLISE DESCRITIVA DE ESTRATÉGIAS DE CONFORTO 

AMBIENTAL EM SHOPPING CENTERS. 

Resumo 

As técnicas e os elementos de conforto ambiental têm sido vastamente utilizados 
pelos centros comerciais, especialmente os shopping centers, empreendimentos 
imobiliários que vão se moldando às novas demandas socioespaciais, 
ambientais e econômicas. São essas estratégias, aplicadas em vários shopping 
centers brasileiros, e sua relação com as variáveis climáticas, econômicas e 
ambientais o objeto de estudo desta pesquisa, a qual se vale de um breve 
histórico de aplicação dessas técnicas para compreender como chegaram ao 
Brasil e quais são os principais elementos utilizados, tomando como base 
shoppings reconhecidos pela implementação desses elementos e novas 
tecnologias para a redução do consumo energético. Essa análise resultou na 
compreensão desses empreendimentos como projetos complexos, 
principalmente do ponto de vista do conforto ambiental, cuja compreensão por 
parte dos arquitetos se torna imprescindível para que essa demanda seja 
contemplada desde o início de sua concepção, buscando a sustentabilidade 
econômica e ambiental do processo. 
 
Palavras-chave: Arquitetura Comercial; Uso Comercial; Iluminação Natural. 

TITLE: DESCRIPTIVE ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL COMFORT 

STRATEGIES IN SHOPPING CENTERS. 

Abstract 

Techniques and elements of environmental comfort have been widely used by 
shopping malls, especially shopping malls, real estate developments that are 
molding themselves to new socio-spatial, environmental and economic demands. 
These strategies, applied in several Brazilian shopping malls, and their 
relationship with climate, economic and environmental variables are the object of 
study of this research, which uses a brief history of application of these 
techniques to understand how they arrived in Brazil and what they are. the main 
elements used, based on shopping malls recognized for the implementation of 
these elements and new technologies to reduce energy consumption. This 
analysis resulted in the understanding of these enterprises as complex projects, 
especially from the point of view of environmental comfort, whose understanding 
by architects is essential for this demand to be met from the beginning of its 
conception, seeking the economic and environmental sustainability of the 
process. 
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TÍTULO: Dialogismo e crítica queer em diálogo: uma análise de “From Macho to 

Mariposa: New Gay Latino Fiction” (RICE-GONZÁLEZ; VÁZQUEZ; 2011) 

Resumo 

Este trabalho busca examinar a(s) possibilidade(s) de serem estabelecidas 
fronteiras entre os estudos do Círculo de Bakhtin e correntes críticas 
contemporâneas, como a crítica queer. Procuramos destacar as possíveis 
relações estabelecidas entre dialogismo e a crítica queer, bem como as 
contribuições desse diálogo para a análise do conto “Silly Boy” da coletânea 
From macho to mariposa: New gay latino fiction. Para a análise, as discussões 
foram divididas em duas categorias: heterocentrismo x homossexualidade e 
religião x homossexuais. Com base nas análises e discussões, destacamos que 
os discursos aparecem, principalmente, com conotações preconceituosas e 
esterotipadas sobre as pessoas lgbtq+ desenvolvidos pelo heterocentrismo, que 
pode estar atrelado à religiosidade das personagens. 
 
Palavras-chave: Dialogismo. Literatura latino-americana queer. 

Heterocentrismo. 

TITLE: Dialogism and queer criticism in dialogue: an analysis of "From macho to 

mariposa: New gay latino fiction" (RICE-GONZÁLEZ; VÁZQUEZ; 2011) 

Abstract 

This study aims to examine the possibility(s) of establishing borders between the 
Bakhtin Circle’s studies and contemporary critical currents, such as queer 
criticism. We try to highlight the possible relations established between dialogism 
and queer criticism, as well as the contribution of this dialogue to the analysis of 
the short story "Silly Boy" in the short story collection From macho to mariposa: 
New gay latino fiction. For the analysis, the discussions were divided into two 
categories: heterocentrism x homosexuality and religion x homosexuals. Based 
on the analysis and discussions, we highlight that the discourses appear, mainly, 
with prejudiced and stereotyped connotations about the lgbtq+ people developed 
by heterocentrism, which may be linked to the religiosity of the characters. 
 
Keywords: Dialogism. Latino american queer literature. Heterocentrism. 
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TÍTULO: O diálogo entre o PPP dos cursos de Química da UFRN e as provas e 

relatórios do ENADE: o que podemos aprender? 

Resumo 

Este relatório visa apresentar as atividades realizadas como bolsista do projeto 
aprovado pelo Edital de Bolsas de Pesquisa da UFRN intitulado “O diálogo entre 
o PPP dos cursos de Química da UFRN e as provas e relatórios do ENADE: o 
que podemos aprender?” alusivo ao ENADE 2014. Neste sentido, o presente 
documento buscará apresentar a metodologia de análise dos relatórios e a 
organização dos dados em planilhas. Além disso, apontar em linhas gerais como 
se organizou o exame, a sua importância e o tratamento dos dados estatísticos 
da avaliação, em formato de planilha. Como resultados, serão destacados o 
desempenho geral das instituições participantes do projeto e os cursos, a saber 
UFRN, UFU, UTFPR e UFAM, nos cursos de Licenciatura e Bacharelado em 
Química. 
 
Palavras-chave: ENADE. Dados estatísticos, Desempenho. 

TITLE: The dialog between PPPs of undergraduate chemistry courses of UFRN 

and the exams and reports of ENADE: what can we learn? 

Abstract 

This report aims to present the activities carried out as a grant holder to the 
project approved by the Call for Research Grants of UFRN entitled "The dialogue 
between the PPP of the courses of Chemistry of UFRN and the evidence and 
reports of the ENADE: what can we learn?" alluding to ENADE 2014. In this 
sense, the present document will seek to present the methodology of analysis of 
the reports and the organization of the data in spreadsheets. In addition, to outline 
how the examination was organized, its importance and the treatment of the 
statistical data of the evaluation, in a spreadsheet format. As results, the general 
performance of the institutions participating in the project and the courses, 
namely UFRN, UFU, UTFPR and UFAM, will be highlighted in the licentiate and 
bachelor's degree courses in Chemistry. 
 
Keywords: ENADE. Statistical data, Performance. 
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TÍTULO: Planos de Ações Articuladas e a dimensão Infraestrutura Física e 

Recursos Pedagógicos: um estudo sobre a assistência técnica e financeira da 

União e os recursos financeiros na rede de ensino de Natal 

Resumo 

Este trabalho analisa a implementação do PAR, Plano de Ações Articuladas 
(2011-2014), buscando evidências de melhorias no sistema educacional através 
do Ideb mediante o regime de colaboração entre os entes federados e programas 
do FNDE/MEC no decorrer de sua aplicação e acompanhamento em Natal. O 
PAR é um planejamento estratégico criado pelo governo federado para garantir 
o cumprimento de metas estabelecidas no Plano de Metas Compromisso Todos 
pela Educação (Decreto Federal nº 6.094/2007) através de ações envolvendo a 
assistência técnica e financeira da União aos municípios em vista da melhoria 
da qualidade da educação básica com referência na avaliação dos resultados do 
Ideb. A pesquisa parte do contexto das políticas educacionais salientadas pelo 
PAR e analisa a configuração das relações intergovernamentais entre os entes 
federados após a implementação do PAR a partir de dados do MEC a fim de 
evidenciar as mudanças ocorridas nos indicadores educacionais do município 
quanto à infraestrutura física e recursos pedagógicos por meio dos recursos 
próprios e de outras fontes. Traz-se resultado físico e financeiro de ações 
analisadas a partir de propostas relacionadas ao diagnóstico municipal em busca 
da melhoria das condições dos espaços escolares. Os dados apresentados 
referem-se ao PAR 2011-2014, com resultados dos recursos das unidades 
escolares sob a ótica de um regime colaborativo relativamente sucedido, tendo 
em vista o índice escasso do total do total de recursos liberados. 
 
Palavras-chave: Diagnóstico. Infraestrutura. PAR. 

TITLE: Plan of Articulated Actions and the Union's regime of collaboration with 

municipal entities, other sources of resources / applicability and the social control 

of Fundeb resources in Natal 

Abstract 

This paper analyzes the implementation of PAR, Plans of Articulated Actions 
(2011-2014), seeking evidences of improvements in the education system 
through Ideb, through the regime of collaboration between federated entities and 
FNDE/MEC programs during its implementation and follow-up in Natal/RN. PAR 
is a strategic plan created by the federal government to ensure the fulfillment of 
the goals established in the Plan of Goals Commitment of Everybody For 
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Education (Federal Decree No. 6.094 / 2007) through actions involving the 
Union's technical and financial assistance to the municipalities in view of the 
improvement. the quality of basic education with reference in the evaluation of 
Ideb results. The research departs from the context of the educational policies 
highlighted by the PAR and analyzes the configuration of intergovernmental 
relations between the federated entities after the implementation of the PAR from 
MEC data in order to highlight the changes in the municipal educational indicators 
regarding the physical infrastructure and the pedagogical resources through own 
resources and others. It brings physical and financial results of actions analyzed 
from proposals related to the municipal diagnosis in search of the improvement 
of the conditions of the school spaces. The data presented refer to PAR 2011-
2014, with results from school units' resources from the perspective of a relatively 
successful collaborative regime, given the scarce index of total resources 
released. 
 
Keywords: Diagnosis. Infrastructure. PAR. 
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TÍTULO: FONTES IMPRESSAS E ESCRITA DA HISTÓRIA ESCOLAR: 

POSSIBILIDADES DE PESQUISA ACERCA DA ESCOLA TÉCNICA FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO NORTE (ETFRN) POR MEIO DOS JORNAIS 

POTIGUARES (1960-1989) 

Resumo 

O trabalho objetiva compreender aspectos culturais da Escola Técnica Federal 
do Rio Grande do Norte (ETFRN) como proposta de pesquisa no campo da 
História da educação profissional. Para tanto, analisa aspectos discursivos 
utilizando como corpus textos publicados em jornais potiguares, entre 1960-
1989, a respeito da ETFRN. As amostras foram conseguidas na Hemeroteca 
Digital da Biblioteca Nacional e no repositório da Biblioteca Central Zila Mamede. 
Para a análise, montamos uma tabela no Excel com categorias e transcrições 
relacionadas a elas. As categorias construídas foram: esporte, inaugurações, 
exames de seleção, formação para o mercado de trabalho, inventário, reuniões 
de pais e mestres, Programa Intensivo de Preparação de Mão de Obra Industrial 
- PIPMOI, formação de professores, atividades culturais, premiações, cursos de 
extensão, licitações. 
 
Palavras-chave: Fontes Impressas História da Educação Profissional Pesquisa 

Histórica 

TITLE: PRINTED AND WRITTEN SOURCES OF SCHOOL HISTORY: 

POSSIBILITIES OF RESEARCH ABOUT RIO GRANDE DO NORTH FEDERAL 

TECHNICAL SCHOOL (ETFRN) THROUGH LOCAL NEWSPAPERS (1960-

1989) 

Abstract 

The work aims to understand cultural aspects of the Federal Technical School of 
Rio Grande do Norte (ETFRN) as a research proposal in the field of the history 
of professional education. Therefore, it analyzes discursive aspects using as 
corpus texts published in local newspapers, between 1960-1989, about ETFRN. 
Samples were obtained from the National Library Digital Library and the Zila 
Mamede Central Library repository. For the analysis, we set up a chart in Excel 
with categories and transcripts related to them. The categories constructed were: 
sport, inaugurations, selection exams, training for the job market, inventory, 
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parent-teacher meetings, Intensive Industrial Workforce Preparation Program - 
PIPMOI, teacher training, cultural activities, awards, courses. extension, bids. 
 
Keywords: Printed Sources Professional Education History Historical Research 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2408 

 

CÓDIGO: HS1157 

AUTOR: LEILANE SANTOS DE LIMA 

CO-AUTOR: ROSANNE BEZERRA DE ARAUJO 

ORIENTADOR: ROSANNE BEZERRA DE ARAUJO 

 

 

TÍTULO: É possível retornar à casa? O herói pródigo em Charles Dickens 

Resumo 

 

Este trabalho apresenta um estudo vinculado ao projeto de pesquisa: “Diálogo 
entre literatura, filosofia e teologia”. Tem por objetivo estabelecer a relação entre 
o protagonista Phillip Pirrip, da obra Grandes Esperanças, e o herói pródigo da 
parábola do filho pródigo, presente no Evangelho de Lucas. Os críticos literários 
Northrop Frye e Theodor Adorno e o teólogo John MacArthur constituem a base 
teórica do estudo. A aplicabilidade da teoria se deu na produção do trabalho 
desde a análise dos heróis até os paralelos traçados entre eles, a exemplo dos 
conceitos relativos ao estudo do personagem como: imitativo baixo e patos de 
Frye (1957). Observou-se que características entre os personagens se 
assemelham mesmo em contextos distintos, pois eles traçam o seu caminho de 
forma análoga, evidenciando, dessa forma, uma convergência entre o herói de 
Dickens e o herói pródigo. 

 
 
Palavras-chave: Dickens. Arquétipo. Parábola. Herói pródigo. Pip. 

TITLE: Is it possible to return home? The prodigal hero in Charles Dickens 

Abstract 

 

The aim of this article is to present a study developed in the research project: 
“Dialogue between literature, philosophy and theology”. It aims to appoint a 
relationship between the protagonist Phillip Pirrip of Great Expectations and the 
prodigal hero in the parable of prodigal son, portrayed in the Gospel of Luke. We 
used the works of Northrop Frye, Theodor Adorno and the theologian John 
MacArthur constitute the theoretical basis of the study. The applicability of the 
theory occurred in the production of the work from the analysis of the heroes to 
the parallels drawn between them, as the concepts related to the study of the 
character as: Low Mimetic and pathos by Frye (1957). It observed characteristics 
between the characters are similar even in different contexts, as they trace their 
path in an analogous way, thus evidencing a convergence between the hero of 
Dickens and the prodigal hero. 
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Keywords: Dickens. Archetype. Parable. Prodigal hero. Pip. 
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TÍTULO: Saúde da mulher e violência de gênero na Comunidade Indígena de 

Tapará, em Macaíba-RN. 

Resumo 

Resumo: transpassando sobre discussões de gênero e violência, o vigente artigo 
busca discutir relatos proporcionados na oficina de violência de 2019, financiada 
pela Funai, com as mulheres indígenas de tapará, no qual se monta reflexões a 
respeito de fantasias, projetos, conjugalidades, investimento, amor e gênero. 
Categorias estas que fomentam socialmente uma linguagem de violência aos 
casais, o qual se mostrou muito recorrente na comunidade. 
 
Palavras-chave: Palavras-chaves: violência contra a mulher; gênero, fantasias 

TITLE: Women's health and gender violence in the Tapará Indigenous 

Community, in Macaíba-RN. 

Abstract 

Abstract: going through discussions about gender and violence, the current 
article seeks to discuss reports provided by Funai-funded 2019 violence 
workshop with tapará indigenous women, in which reflections about fantasies, 
projects, conjugalities, investment are mounted. , love and gender. These 
categories socially promote a language of violence to couples, which has been 
very recurrent in the community. 
 
Keywords: Keywords: violence against women; genre, costumes 
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TÍTULO: CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS NA ZONA COSTEIRA DO RIO 

GRANDE DO NORTE FRENTE À PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AO MEIO 

AMBIENTE 

Resumo 

 

RESUMO 

 

É frequente a presença de conflitos socioambientais na Zona Costeira brasileira. 
A ação humana em espaços constitucionalmente protegidos tem sido causa de 
múltiplos danos ao meio ambiente, sobretudo em áreas tão disputadas entre 
indivíduos de interesses diversos como é a área de praia. Diante disso, o objetivo 
da pesquisa é identificar os conflitos socioambientais existentes na Zona 
Costeira do Rio Grande do Norte e, posteriormente, apontar soluções 
concertadas para a resolução desses conflitos. Assim, este trabalho consiste na 
apresentação dos resultados alcançados durante esta primeira etapa da 
pesquisa que é o levantamento dos conflitos na Costa Potiguar, além de sua 
confrontação com a proteção dada ao Meio Ambiente pela Constituição Federal. 

 
 
Palavras-chave: Direito Constitucional. Ambiente Costeiro. Conflitos 

Socioambientais. 

TITLE: SOCIAL AND ENVIRONMENTAL CONFLICTS IN THE COASTAL ZONE 

OF RIO GRANDE DO NORTE FRONT OF CONSTITUTIONAL PROTECTION 

FOR THE ENVIRONMENT 

Abstract 

The presence of socio-environmental conflicts in the Brazilian Coastal Zone is 
frequent. Human action in constitutionally protected spaces has been the cause 
of multiple damage to the environment, especially in areas as much disputed 
among individuals of diverse interests as the beach area. Given this, the objective 
of the research is to identify the socio-environmental conflicts existing in the 
Coastal Zone of Rio Grande do Norte and, subsequently, to point out concerted 
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solutions for the resolution of these conflicts. Thus, this paper consists in 
presenting the results achieved during this first stage of research, which is the 
survey of conflicts in Costa Potiguar, as well as their confrontation with the 
protection given to the Environment by the Federal Constitution. 
 
Keywords: Constitutional Law. Coastal environment. Socio-environmental 

conflicts 
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TÍTULO: EXPRESSÕES VISUAIS, EXPRESSÕES MUSICAIS E OS CORPOS 

QUE DANÇAM NA GAYA DANÇA CONTEMPORÂNEA: O IMAGINÁRIO 

CRIATIVO EM UM ATELIÊ DE COMPOSIÇÃO COREOGRÁFICA 

Resumo 

O trabalho relata estudos de observação de ateliês criativos em um processo de 
composição do grupo Gaya Dança Contemporânea da UFRN. Buscando 
compreender os modos como os intérpretes transpõem imagens da ação de 
balançar para construir partituras coreográficas. Trazemos para discussão 
autores como Louppe (2012), Mundim (2013), Salles (2008) e Assis Júnior 
(2018), dentre outros em leitura. Através das observações feitas, foi anotado em 
um diário de bordo todo o processo e evolução dentro do processo de criação 
do grupo a fim de dialogar com os autores estudados. Percebemos que o 
imaginário proposto impulsiona, atravessa e materializa nos corpos 
possibilidades de criar em dança. Esse imaginário atualiza memórias e afetos 
que incitam à criação. 
 
Palavras-chave: Criação. Balançar. Gaya. Ateliês. Imaginário. Processo. Grupo. 

Dança. 

TITLE: VISUAL EXPRESSIONS, MUSICAL EXPRESSIONS AND THE BODIES 

THAT DANCE IN GAYA DANCE CONTEMPORARY: CREATIVE IMAGINARY 

IN A CHOREOGRAPHIC COMPOSITION STUDIO 

Abstract 

The work reports observation studies of creative studios in a composition process 
of the Gaya Dance Contemporary group of UFRN. Seeking to understand the 
ways in which performers transpose images of rocking action to construct 
choreographic scores. We bring to discussion authors such as Louppe (2012), 
Mundim (2013), Salles (2008) and Assis Júnior (2018), among others in reading. 
Through the observations made, it was noted in a logbook the entire process and 
evolution within the group creation process in order to dialogue with the authors 
studied. We realize that the proposed imaginary drives, crosses and materializes 
in the bodies possibilities to create in dance. This imagery updates memories and 
affects that incite creation. 
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Keywords: Creation. To Swing. Gaya. Ateliês. Imaginary. Process. Group. 

Dance. 
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TÍTULO: GÊNEROS DISCURSIVOS INTERCALADOS E HIBRIDIZAÇÃO: 

esferas artísticas e publicitária 

Resumo 

A partir das concepções dialógicas sobre linguagem desenvolvidas pelo Círculo 
de Bakhtin, a presente pesquisa tem por objetivo investigar nas esferas 
publicitária e artística a circulação de gêneros híbridos e intercalados, 
considerando o suporte, as relações dialógicas, o hibridismo de linguagens e as 
semioses que neles atuam. Para isso, elegemos como corpus o gênero 
discursivo gameplay, publicado no site Youtube, no canal Samira Close. Sendo 
assim, buscamos analisar como a drag queen que leva o mesmo nome de seu 
canal reflete e refrata, a partir do gênero discursivo que produz, valores no 
mundo, de modo a contribuir com o acabamento das identidades dos seus 
interlocutores. Para alcançar os objetivos a que nos propomos, nosso estudo se 
situa nos pressupostos teóricos e metodológicos da Linguística Aplicada, com 
desenvolvimento de uma abordagem qualitativa dos dados e do método 
proposto por Ginzburg (1989), o Paradigma Indiciário. A partir da análise, 
percebemos que o mundo digital é palco para surgimento de gêneros discursivos 
que carregam uma natureza híbrida, ressignificando o papel dos sujeitos na 
sociedade. Em relação à Samira Close, seu comportamento grotesco, aliado ao 
seu papel de influenciadora digital, subverte papéis de gênero e sexualidade 
dentro de uma cultura que estabelece padrões de comportamento bem 
cristalizados e, dessa forma, a personagem é vista como uma força de 
resistência. 
 
Palavras-chave: Gêneros discursivos. Hibridização. Linguística Aplicada. 

Gameplay. 

TITLE: Discursive genres, languages and hybridization processes in dialogical 

perspective 

Abstract 

From the dialogical conceptions of language developed by the Bakhtin Circle, this 
research aims to investigate in the advertising and artistic spheres the circulation 
of hybrid and interspersed genres, considering the support, dialogic relations, the 
hybridism of languages and the semioses that therein. act. For this, we chose as 
corpus the discursive genre gameplay, published on the Youtube site, on the 
channel Samira Close. Thus, we seek to analyze how the drag queen that bears 
the same name of its channel reflects and refracts, from the discursive genre that 
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produces values in the world, in order to contribute to the finishing of the identities 
of its interlocutors. In order to achieve the objectives we set ourselves, our study 
is based on the theoretical and methodological assumptions of Applied 
Linguistics, with the development of a qualitative approach to data and the 
method proposed by Ginzburg (1989), the Indicative Paradigm. From the 
analysis, we realize that the digital world is the stage for the emergence of 
discursive genres that carry a hybrid nature, redefining the role of the subjects in 
society. In relation to Samira Close, her grotesque behavior, coupled with her role 
as a digital influencer, subverts gender and sexuality roles within a culture that 
establishes well-crystallized behavioral patterns and thus the character is seen 
as a force of resistance. 

 
Keywords: Discursive genres. Hybridization. Applied Linguistics. Gameplay. 
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TÍTULO: O concurso URBANLAB BID NATAL, 2017/2018: novamente o Bairro 

da Ribeira na pauta. 

Resumo 

Esta pesquisa se objetiva analisar o conjunto de propostas apresentadas ao 
concurso BID UrbanLab - desenvolvidas pelas equipes compostas por discentes 
e egressos do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN –, tendo em vista as 
relações entre as propostas apresentadas e os princípios da Conservação 
Integrada, notadamente no que diz respeito à valorização do lugar, aos desafios 
relacionadas à gestão, e à demanda solicitada pelo concurso com relação à 
viabilidade econômica do projeto. Para tal, foram examinadas as diretrizes 
postas pelo concurso em conjunto com a Prefeitura Municipal de Natal, os 
feedbacks às equipes participantes na primeira fase e os passos pós premiação 
da equipe vencedora. Apesar de possibilitar novas ideais para o bairro da 
Ribeira, não é possível ainda visualizar desdobramentos reais para o bairro, com 
suspeitas de tornar-se mais um plano de reabilitação junto do PRAC/RIBEIRA e 
ReHabitar Natal. 
 
Palavras-chave: Ribeira; URBANLAB BID Natal; Reabilitação integrada; 

Patrimônio. 

TITLE: The URBANLAB BID NATAL contest, 2017/2018: again Ribeira 

neighborhood on the agenda 

Abstract 

This research aims to analyze the set of proposals submitted to the IDB UrbanLab 
contest - developed by the teams composed by students and graduates of the 
UFRN Architecture and Urbanism Course -, considering the relationships 
between the proposals submitted and the principles of Integrated Conservation, 
notably regarding the valuation of the place, the challenges related to 
management, and the demand requested by the tender regarding the economic 
viability of the project. To this end, we examined the guidelines set by the contest 
in conjunction with the City Hall of Natal, the feedbacks to the teams participating 
in the first phase and the steps post awarding the winning team. Despite enabling 
new ideals for the Ribeira neighborhood, it is not yet possible to see real 
developments for the neighborhood, with suspicions of becoming another 
rehabilitation plan with PRAC / RIBEIRA and ReHabitar Natal. 
 
Keywords: Ribeira; URBANLAB BID Natal; integrated rehabilitation; patrimony. 
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TÍTULO: O que você pensa sobre a água? Representação social sobre a água 

para agricultores familiares da região do Trairí/RN 

Resumo 

Historicamente a água possui um papel fundamental na relação do indivíduo com 
o ambiente. Trata-se de um recurso natural vital para os seres humanos e repleto 
de representações sociais. Dentro do contexto brasileiro tal temática é bastante 
pesquisada por diversos segmentos científicos. A distribuição e consumo de 
água no Brasil é uma questão não apenas econômica, ambiental e cultural, mas 
também psicossocial. Diante deste cenário surgiu o interesse por compreender 
a representação social sobre a água para agricultores da região do Trairí/RN, 
tendo em vista que trabalhar com representação envolve conhecer a 
historicidade do espaço, seus elementos e conteúdos de maneira coletiva e 
individual. Os participantes da pesquisa foram agricultores e agricultoras 
familiares de uma comunidade periurbana da região do Trairí/RN. A coleta de 
dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas. Os resultados 
preliminares da pesquisa, visto que encontram-se em processo de análise, 
mostram que a água possui um valor simbólico e social em comum para os 
participantes. A presença de água representa tudo aquilo ligado ao sagrado, ao 
bem, a fartura. E a sua escassez relaciona-se ao oposto, trazendo sofrimento, 
ausência de perspectivas e desamparo. A psicologia se insere nesse âmbito de 
pesquisa, buscando compreender realidades até então “esquecidas”, 
valorizando o processo de interiorização e ampliando o seu fazer. 
 
Palavras-chave: Água; Agricultura Familiar; Ruralidades; Seca; Psicologia 

Ambiental. 

TITLE: What do you think about water? Social representation on water for family 

farmers in the Trairí / RN region 

Abstract 

 

Historically water has played a fundamental role in the relationship of the 
individual with the environment. It is a vital natural resource for human beings 
and full of social representations. Within the Brazilian context such theme is 
widely researched by several scientific segments. Water distribution and 
consumption in Brazil is not only an economic, environmental and cultural issue, 
but also a psychosocial one. Given this scenario, the interest to understand the 
social representation about water for farmers in the Trairí / RN region arose, 
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considering that working with representation involves knowing the historicity of 
the space, its elements and contents in a collective and individual way. The 
research participants were farmers and family farmers from a periurban 
community in the Trairí / RN region. Data collection was performed through semi-
structured interviews. Preliminary results of the research, as they are in the 
process of analysis, show that water has a common symbolic and social value 
for participants. The presence of water represents all that is linked to the sacred, 
the good, the abundance. And its scarcity is related to the opposite, bringing 
suffering, lack of perspective and helplessness. Psychology is part of this 
research field, seeking to understand realities hitherto "forgotten", valuing the 
process of internalization and expanding its doing. 

 
 
Keywords: Water; Family farming; Ruralities; Dry; Environmental Psychology. 
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TÍTULO: PLURALIDADE E REVERBERAÇÕES DAS IMAGENS SOBRE 

NATUREZA E CIÊNCIAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS 

NATURAIS DA UFRN 

Resumo 

Como forma de democratização dos saberes científicos, a tentativa de aproximar 
a cultura científica com a educação em ciências tem possibilitado de maneira 
pertinente esse exercício. Porém, compreender o modo como a educação tem 
enxergado as ciências é pertinente, visto que torna-se próxima à maneira que as 
atividades científicas são praticadas e ensinadas em sala de aula. Portanto, 
propomos delinear as concepções sobre Natureza e sobre Ciências expressas 
por professores de ciências naturais em formação da UFRN como estratégia 
para refletir sobre as inter-relações entre diferentes experiências, práticas e 
modelos de fazer e pensar as ciências ao longo da licenciatura. Participaram do 
estudo 30 estudantes dos cursos de licenciatura em Física, Química e Ciências 
Biológicas. Utilizamos como instrumentos de construção de dados questionários 
e entrevistas. As noções expressas pelos participantes foram agrupadas em 04 
grandes categorias sobre as noções de natureza: 1) Natureza Mágica; 2) 
Natureza Mecânica; 3) Natureza Morta e 4) Natureza Complexa, e sobre as 
imagens de ciências foram 03 macrocategorias: 1) Ciência Morta; 2) Ciência para 
Todos e 3) Ciências Alargadas. Os participantes permeiam pelas diferentes 
formas de leitura da natureza, de modos plurais e amplos. Desta forma, 
percebemos que as pluralidades podem ser um norte para compreender de 
maneira pertinente sobre qual professor de ciências estamos formando, visto 
que essas imagens influenciarão suas práticas docentes. 
 
Palavras-chave: Formação de professores de Ciências. Natureza. Pensamento 

Complexo. 

TITLE: PLURALITY OF IMAGES ABOUT SCIENCES AND NATURE ON 

SCIENCE TEACHERS EDUCATION IN UFRN 

Abstract 

As a way of democratization of scientific knowledge, the attempt to bring scientific 
culture closer to science education has pertinently enabled this exercise. 
However, understanding the way education has viewed science is pertinent, as it 
becomes close to the way scientific activities are practiced and taught in the 
classroom. Therefore, we propose to delineate the conceptions of Nature and 
Science expressed by teachers of natural sciences in UFRN formation as a 
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strategy to reflect on the interrelationships between different experiences, 
practices and models of doing and thinking the sciences during the degree. Thirty 
students from Physics, Chemistry and Biological Sciences undergraduate 
courses participated in the study. We used as instruments of data construction 
questionnaires and interviews. The notions expressed by the participants were 
grouped into four broad categories on the notions of nature: 1) Magic Nature; 2) 
Mechanical Nature; 3) Still Life and 4) Complex Nature, and on the images of 
sciences were 03 macrocategories: 1) Dead Science; 2) Science for All and 3) 
Extended Sciences. Participants permeate the different ways of reading nature 
in plural and broad ways. Thus, we realize that pluralities can be a guide to 
understand pertinently about which science teacher we are forming, since these 
images will influence their teaching practices. 
 
Keywords: Science teachers education. Nature. Complex thinking. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2422 

 

CÓDIGO: HS1191 

AUTOR: EMANUELA DA SILVA PONTES 

ORIENTADOR: MONIZE OLIVEIRA MOURA 

 

 

TÍTULO: Rotas de teatro moderno no Rio Grande do Norte (1940-1952): as 

turnês teatrais de Renato Vianna e do Teatro do Estudante do Brasil, no Teatro 

Alberto Maranhão  

Resumo 

Este artigo apresenta o plano de pesquisa que consiste na investigação da 
atividade teatral em seus diferentes aspectos que se insere na pesquisa Rotas 
de teatro moderno no Rio Grande do Norte (1940-1952): as turnês teatrais do 
TEB, no Teatro Alberto Maranhão, a qual tem como foco apresentar reflexões 
acerca do processo da construção de um novo cenário cultural. Para tanto, 
refere-se ao processo de modernização do teatro brasileiro no século XX, no 
qual destacam-se os grupos amadores. A pesquisa enfoca o desenvolvimento 
da atividade teatral em Natal no período de 1930 a 1952, observando a inclusão 
desta capital como parte do circuito das turnês teatrais, dentre elas a 
empreendida pela companhia amadora Teatro de Estudantes do Brasil (TEB), 
dirigida por Paschoal Carlos Magno. 

 
Palavras-chave: Teatro brasileiro; amadorismo; história; teatro; modernização. 

TITLE: Routes of modern theater in Rio Grande do Norte (1940-1952): the 

theatrical tours of Renato Vianna and the Student Theater of Brazil, at Alberto 

Maranhão Theater 

Abstract 

This paper presents the research plan that consists of the investigation of 
theatrical activity in its different aspects that is part of the research Routes of 
modern theater in Rio Grande do Norte (1940-1952): the theater tours of TEB, at 
Teatro Alberto Maranhão, which focuses on presenting reflections on the process 
of building a new cultural scenario. To this end, it refers to the process of 
modernization of Brazilian theater in the twentieth century, in which amateur 
groups stand out. The research focuses on the development of theatrical activity 
in Natal from 1930 to 1952, noting the inclusion of this capital as part of the circuit 
of theatrical tours, including that undertaken by the amateur company Students' 
Theater of Brazil (TEB), directed by Paschoal Carlos. 
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Keywords: Brazilian theater; amateurism; story; theater; modernization. 
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TÍTULO: CIDADES SUSTENTÁVEIS E ENERGIAS RENOVÁVEIS 

Resumo 

Com a preocupação ambiental e a busca por fontes de energias mais confiáveis 
em relação a durabilidade e preço, a produção e construção de 
empreendimentos de energias renováveis solar e eólica se multiplicaram pelo 
Brasil nas últimas décadas. A produção destas energias estão presentes nas 
zonas costeiras dos estados brasileiros e que atualmente segue para uma 
interiorização. A energia eólica se destaca com maior presença no nordeste do 
país, já a produção de energia solar, está distribuída em todas as regiões do 
Brasil. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), no 
estado do Rio Grande do Norte (RN, Brasil) o consumo e produção de energias 
renováveis vem ocorrendo com maior intensidade nos últimos anos, por ser um 
território de clima tropical e com constância na velocidade dos ventos, a 
produção deste tipo de energia é mais favorável, principalmente energias eólica 
e solar, causando mudanças no cenário econômico, ambiental e social do 
estado. 
 
Palavras-chave: Cidades, Sustentabilidade, Desenvolvimento Humano, 

Energias Renováveis 

TITLE: SUSTAINABLE CITIES AND RENEWABLE ENERGY 

Abstract 

With environmental concerns and the search for more reliable energy sources in 
relation to durability and price, the production and construction of renewable solar 
and wind energy projects have multiplied throughout Brazil in recent decades. 
The production of these energies is present in the coastal zones of the Brazilian 
states and is currently moving towards an interiorization. Wind energy stands out 
with greater presence in the northeast of the country, while solar energy 
production is distributed in all regions of Brazil. According to the National Electric 
Energy Agency (ANEEL), in the state of Rio Grande do Norte (RN, Brazil) the 
consumption and production of renewable energy has been occurring more 
intensely in recent years, as it is a territory of tropical climate and with Due to the 
constant wind speed, the production of this type of energy is more favorable, 
mainly wind and solar energy, causing changes in the economic, environmental 
and social scenario of the state. 
 
Keywords: Cities, Sustainability, Human Development, Renewable Energy 
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TÍTULO: Pesquisa arqueológica de campo em áreas de fazenda, dos séculos 

XVIII e XIX, no Seridó Potiguar 

Resumo 

O presente relatório tem o objetivo de expor resultados ainda parciais de 
pesquisas/intervenções arqueológicas realizadas pelo projeto Arqueologia em 
casas de fazenda na região Seridó: espacialidades, temporalidades e 
sociabilidades no sertão do Rio Grande do Norte. O projeto pretende 
compreender as relações de grupos que ocupavam essas áreas das fazendas, 
advindas do processo de interiorização do estado no período colonial, buscando 
expandir à pecuária e, posteriormente, o cultivo do algodão. Através de diversas 
documentações escritas e também através da cultura material presente nos 
sítios, dessa forma, buscamos entender melhor o cotidiano dessas populações 
históricas que habitaram a região do Seridó potiguar nos séculos XVIII e XIX. 
Neste momento podemos relatar o processo de trabalho que envolve a fazenda 
Belém, localizada no município de Acari/RN, que é uma nova fase do projeto e 
recém integrada ao mesmo e, após levantamentos, as intervenções iniciaram no 
final de 2018 e estão prosseguindo em 2019. 
 
Palavras-chave: Seridó. Casas de fazenda. Cultura material. 

TITLE: FIELD ARCHEOLOGICAL SURVEY IN FARM AREAS OF THE 18th AND 

19th CENTURIES IN SERIDÓ POTIGUAR 

Abstract 

This report aims to expose still partial results of archaeological research / 
interventions carried out by the Archeology project in farm houses in the Seridó 
region: spatialities, temporalities and sociability in the backwoods of Rio Grande 
do Norte. The project aims to understand the relationships of groups that 
occupied these areas of the farms, arising from the process of interiorization of 
the state in the colonial period, seeking to expand to livestock and, subsequently, 
the cultivation of cotton. Through various written documentation and also through 
the material culture present in the sites, we seek to better understand the daily 
lives of these historical populations that inhabited the region of Seridó potiguar in 
the eighteenth and nineteenth centuries. At this moment we can report the work 
process that involves the Belém farm, located in the municipality of Acari / RN, 
which is a new phase of the project and newly integrated to it and, after surveys, 
the interventions started in late 2018 and are continuing in 2019. 
 
Keywords: Seridó. Farm Houses. Material culture. 
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TÍTULO: Conflito, práticas de Cura, espaço e meio ambiente: o processo de 

territorialização na comunidade indígena da Lagoa de Tapará, em Macaíba-RN. 

Resumo 

A pesquisa tem como objetivo estudar os conflitos, práticas de cura, espaço e 
meio ambiente da comunidade da lagoa de tapara em Macaíba. Os índios 
Tapará começou a sua política para suas identidade serem reconhecidas em 
2010. O projeto tem como importância estudar os ambiente como um 
instrumento político, por exemplo a agricultura família, o uso de plantas 
medicinais e a luta pela água o impacto monocultura da cana de açúcar, esses 
fatos vem se tornando pautas políticas para uma articulação entre a esfera 
psíquico, física e social. A comunidade indígena de Tapara também tendo como 
engajamento o espaços públicos e começa a discutir afirmando a situação 
territorial  e, que se encontram. 
 
Palavras-chave: Índios; Território; Política; Conflitos 

TITLE: Conflict, healing practices, space and environment: the territorialization 

process in the Tapará Lagoon indigenous community, in Macaíba-RN. 

Abstract 

The research aims to study the conflicts, healing practices, space and 
environment of the tapara lagoon community in Macaíba. The Tapará Indians 
began their policy for their identity to be recognized in 2010. The project has the 
importance of studying the environment as a political instrument, for example 
family farming, the use of medicinal plants and the struggle for water, the 
monoculture impact of sugarcane. sugar, these facts have become political 
guidelines for an articulation between the psychic, physical and social sphere. 
The indigenous community of Tapara is also engaged in public spaces and 
begins to argue by affirming the territorial situation that they are in. 
 
Keywords: Indians; Territory; Politics; Conflicts 
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TÍTULO: Transmissão de conhecimento e processos de ensino e aprendizagem 

no coco de Zambê de Mestre Geraldo 

Resumo 

 

Os processos de transmissão de conhecimento e ensino/aprendizagem, 
pesquisados no Coco de Zambê de Mestre Geraldo, manifestação cultural 
encontrada em Tibau do Sul, Rio Grande do Norte, são aqui apresentados e 
discutidos. A partir da pesquisa de campo, constatamos que esse grupo tem 
formulado algumas estratégias que dinamizaram, recentemente, as suas 
práticas educativas com a criação de um grupo infantil e as oficinas que 
ministram para o público mais amplo fora da sua comunidade. Esse tipo de 
atividade se relaciona com uma nova forma de inserção do grupo no âmbito mais 
amplo da cultura urbana brasileira e com as suas necessidades de continuidade 
da manifestação. A partir de uma forma tradicional de transmissão de 
conhecimento eles desenvolvem e ampliam seus procedimentos para práticas 
de ensino e aprendizagem mais dirigidas. 

 
 
Palavras-chave: Coco de Zambê; transmissão de conhecimento; aprendizagem 

musical 

TITLE: Knowledge transmission and teaching and learning processes in coco de 

zambê of Mestre Geraldo 

Abstract 

 

The processes of knowledge transmission and teaching / learning, researched in 
the Coco de Zambê de Mestre Geraldo, cultural manifestation found in Tibau do 
Sul, Rio Grande do Norte, are presented and discussed here. From the field 
research, we found that this group has formulated some strategies that recently 
boosted their educational practices with the creation of a children's group and 
workshops that minister to the wider public outside their community. This type of 
activity is related to a new form of group insertion in the broader scope of Brazilian 
urban culture and its needs for continuity of manifestation. From a traditional form 
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of knowledge transmission they develop and extend their procedures to more 
directed teaching and learning practices. 

 
 
Keywords: Coco de Zambê;Knowledge Transmission; music learning 
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TÍTULO: Relato de experiência 

Resumo 

A presente comunicação tem como objetivo problematizar a prática teatral, a 
partir de depoimentos de atores e atrizes de Natal (RN) em seus processos 
criativos. A partir de entrevistas com as (os) artistas, o objetivo durante a 
pesquisa foi primeiramente me aproximar da produção artística da cidade e 
mapear as referências que estes artistas tiveram e que, de certa forma foram 
determinantes para definir suas escolhas estéticas. 

 
Palavras-chave: atuação; formação; preparação 

TITLE: Experience Reports 

Abstract 

This communication has a objetive to problematize the theatrical practice from 
the testimony of actors and actresses of Natal (RN) in their creative processes. 
From interviews with the artists, the goal during the research was primarily to get 
closer to the artistic production of the city and map the references that these 
artists had and that were, in a way, determinants to define their aesthetic choices. 

 
Keywords: acting; formation; preparation 
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TÍTULO: FORMAÇÃO DE MEDIADORES PARA O ENSINO DE ARTES 

VISUAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é relatar as experiências vivenciadas durante a bolsa 
de iniciação científica vinculada ao projeto “Artes Visuais e práticas docentes na 
educação infantil”, coordenado pela professora Dra. Gilvânia Maurício Dias de 
Pontes e desenvolvido no Núcleo de Educação da Infância (NEI/CAp/UFRN). A 
intenção é investigar as interfaces entre artes visuais, práticas docentes e 
Educação Infantil, explorando as formas de organização do processo de 
ensino/aprendizagem dos conhecimentos das linguagens da arte, percebendo o 
professor como mediador que pode favorecer o acesso das crianças aos saberes 
e fazeres desse campo de conhecimento. A Arte, enquanto linguagem - forma 
de expressão e comunicação estruturante do sujeito no mundo – faz parte do 
cotidiano das crianças e, como tal, também das práticas pedagógicas para 
infância (PONTES, 2001). Por isso, a pesquisa foi dividida em revisão 
bibliográfica, coleta de dados, além de reuniões de estudos e, por fim, a 
organização de oficinas de formação para professores da educação básica e 
estudantes de graduação. Este trabalho também destaca a relevância dessas 
ações para contribuir com o acesso de todos à educação de qualidade, assim 
como ressaltamos a importância da organização de práticas pedagógicas que 
contribuam para a formação crítica e cidadã dos educandos, em busca de formar 
cidadãos autônomos e conscientes acerca da visualidade que os rodeia. 
 
Palavras-chave: Artes Visuais; Práticas pedagógicas; Educação Infantil. 

TITLE: TRAINING MEDIATORS FOR VISUAL ARTS TEACHING IN EARLY 

CHILDHOOD EDUCATION 

Abstract 

 

The aim of this work is to report the experiences during a process of initiation to 
the collective teaching "Visual Arts and teaching practices in children's 
education", coordinated by Professor Gilvânia Maurício Dias de Pontes and 
developed in the Núcleo de Educação da Infância (NEI / CAp / UFRN). We intend 
to investigate interfaces between visual arts, teaching and educational practices 
for children, exploring the ways of organizing teaching / learning the knowledge 
of the languages of art, observing the teacher as a mediator who could favor 
children's access to knowledge and skills of this field of knowledge. Art, as the 
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language of expression and communication structuring the subject in the world - 
is part of children's daily life, as well as pedagogical practices for childhood 
(PONTES, 2001). Therefore, the research was divided into bibliographic 
magazine, data collection, study meetings and, finally, and the organization of 
training workshops for teachers and undergraduate students. This work also 
highlights the actions to contribute to the access of all levels of education, as well 
as the importance of the organization of pedagogical practices that contribute to 
the critical formation and the citizenship of the students, seeking the formation of 
autonomous citizens and conscious of the visuality that surrounds them. 

 
 
Keywords: Visual Arts; Pedagogical practices; Early childhood education. 
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TÍTULO: Gestão do Programa Bolsa Família e inserção produtiva de mulheres. 

Resumo 

Objetivou-se analisar a produção bibliográfica sobre a relação entre trabalho, 
mulheres rurais e chefia familiar. Realizaram-se buscas na biblioteca virtual da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
Foram selecionados artigos revisados por pares, no período de 2008 a 2018, em 
português e espanhol, combinando-se os seguintes descritores: “mulher AND 
chefia familiar”; “chefia familiar AND raça” e “gênero AND rural AND trabalho”. 
Obtiveram-se 28 artigos, sendo 28,6% teóricos e 71,4% empíricos. As 
discussões indicam a centralidade do trabalho feminino na esfera 
privada/doméstica, sobretudo em atividades ditas “reprodutivas”, como o 
cuidado da casa e dos filhos. Acerca do trabalho feminino no rural, percebe-se o 
aprofundamento da invisibilidade, posto que é compreendido como “ajuda”, 
mesmo realizando funções tradicionalmente masculinas. s resultados apontam 
um aporte teórico-metodológico diverso que, por um lado, demonstra a 
variedade de ruralidades e, por outro, a complexidade da temática. Evidencia-se 
a escassez de estudos que tomam o rural como cenário para pensar a chefia 
familiar de mulheres, sobretudo considerando os novos arranjos familiares e 
transformação das atividades tradicionais femininas. Por fim, o reduzido número 
de artigos encontrados demonstra e acentua a invisibilidade das mulheres 
chefes de família em contextos rurais, bem como da dinâmica familiar própria a 
esses arranjos. 
 
Palavras-chave: trabalho, chefia familiar, mulheres rurais. 

TITLE: Work and family leadership of rural women: an integrative review in the 

Latin American scenario 

Abstract 

The objective was to analyze the bibliographical production on the relationship 
between work, rural women and family leadership. Searches were performed in 
the virtual library of the Higher Education Personnel Improvement Coordination 
(CAPES). We selected peer-reviewed articles from 2008 to 2018, in Portuguese 
and Spanish, combining the following descriptors: “woman AND family leader”; 
“Family head AND race” and “gender AND rural AND work”. 28 articles were 
obtained, being 28.6% theoretical and 71.4% empirical. The discussions indicate 
the centrality of female work in the private / domestic sphere, especially in so-
called “reproductive” activities, such as home and child care. Regarding the 
female work in rural areas, it is noticed the deepening of invisibility, since it is 
understood as “help”, even performing traditionally male functions. The results 
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point to a diverse theoretical-methodological approach that, on the one hand, 
demonstrates the variety of ruralities and, on the other, the complexity of the 
theme. There is a shortage of studies that take the rural as a scenario to think 
about the family leadership of women, especially considering the new family 
arrangements and transformation of traditional women's activities. Finally, the 
small number of articles found demonstrates and accentuates the invisibility of 
women heads of households in rural contexts, as well as the family dynamics 
inherent to these arrangements. 
 
Keywords: work, family leadership, rural women. 
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TÍTULO: Avaliação da aprendizagem e metodologia de ensino ativa: um estudo 

da percepção de alunos de Administração da UFRN 

Resumo 

A metodologia ativa de ensino busca colocar o aluno no centro do processo de 
aprendizagem. Existem uma variedade de estratégias metodológicas de ensino 
que favorecem o desenvolvimento do conceito de competências, que 
compreende o desenvolvimento de conhecimento técnico, atitudes e habilidades 
nos discentes, tais como: a sala de aula invertida, os casos para ensino e 
aprendizagem baseada em projetos - ABPj. O uso prático dessas técnicas 
podem proporcionar uma melhor aprendizagem, integrando e aproximando a 
universidade do dia-a-dia dos problemas organizacionais com que se deparam 
os profissionais e com as várias particularidades do contexto, econômico, social 
e político da região. Os autores destacam também a importância do processo de 
avaliação do desempenho dos alunos envolvidos nesse processo de 
aprendizagem. O trabalho teve como objetivo analisar a avaliação de 
aprendizagem, com o uso de metodologias de ensino ativas, com alunos que 
cursaram a disciplina de Marketing II no curso de Administração da UFRN. Foi 
realizada uma pesquisa descritiva, com alunos que participaram da disciplina, 
com a aplicação de um questionário com 28 alunos da turma. Os resultados da 
avaliação demonstraram que as metodologias de ensino adotadas permitiram 
um avanço pessoal no desenvolvimento das competências do aluno, tanto no 
processo de autoavaliação quando eles avaliavam os seus pares, existindo 
assim uma aproximação dos resultados dessas duas formas de avaliação. 
 
Palavras-chave: Metodologia de Ensino Ativa; Avaliação de aprendizagem; 

Autoavaliação; 

TITLE: Assessment of learning and active teaching methodology: a study of the 

perception of business students from UFRN. 

Abstract 

The active teaching methodology seeks to place the student at the center of the 
learning process. There are a variety of methodological teaching strategies that 
favor the development of the concept of competencies, including the 
development of technical knowledge, attitudes and skills in students, such as: the 
inverted classroom, cases for project-based teaching and learning - ABPj. 
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Practical use of these techniques can provide better learning by integrating and 
bringing the university closer to the day-to-day organizational problems faced by 
professionals and the various particularities of the region's economic, social and 
political context. The authors also highlight the importance of the performance 
evaluation process of the students involved in this learning process. The objective 
of this study was to analyze the learning assessment, using active teaching 
methodologies, with students who attended the Marketing II course in the UFRN 
Business Administration course. A descriptive research was conducted with 
students who participated in the course, with the application of a questionnaire 
with 28 students in the class. The results of the evaluation showed that the 
teaching methodologies adopted allowed a personal advance in the development 
of the students' competences, both in the self-assessment process when they 
evaluated their peers, thus there is an approximation of the results of these two 
forms of assessment. 
 
Keywords: Active Teaching Methodology; Learning assessment; Self-evaluation; 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2436 

 

CÓDIGO: HS1229 

AUTOR: JODINALDO ALEXANDRE DA SILVA 

CO-AUTOR: ANA CLAUDIA AQUINO GERMANO 

CO-AUTOR: LEVI DE ARAUJO SILVA 

ORIENTADOR: MARCELO DA SILVA TAVEIRA 

 

 

TÍTULO: TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL EM PEQUENAS 

CIDADES DO SERIDÓ POTIGUAR 

Resumo 

A pesquisa objetiva analisar os aspectos relacionados ao turismo e 
desenvolvimento regional nas pequenas cidades do Seridó Potiguar que 
compõem o mapa brasileiro de turismo (2017-2019) e integram o Conselho de 
Turismo do Polo Seridó (instância de governança regional do ano anteriormente 
citado). Para tanto, foi realizada pesquisa documental, por meio de consulta a 
textos oficiais dos governos Federal, Estadual e Municipais como relatórios 
técnicos, programas, projetos e ações institucionais relacionados ao 
desenvolvimento do turismo, além de pesquisas já realizadas sobre a Política 
Nacional de Turismo e ao Programa de Regionalização do Turismo, além da 
literatura especifica do turismo (pesquisa bibliográfica) para interpretar a base 
empírica da pesquisa. Ainda, foram realizadas visitas in loco para observação e 
coleta de dados para análises e interpretação das realidades contempladas no 
estudo. O estudo busca elucidar questões pertinentes à natureza e ao conteúdo 
do desenvolvimento regional da região em análise, os efeitos pragmáticos das 
políticas adotadas, o direcionamento e emprego dos recursos públicos e as 
implicações do turismo no contexto regional. Constatou-se que o turismo está se 
desenvolvendo de forma lenta e gradual, haja vista as dificuldades encontradas, 
como por exemplo, a ausência de planejamento associada entre o poder público, 
a iniciativa privada e comunidade local. 

 
Palavras-chave: Palavras-chave: Turismo. Desenvolvimento regional em 

Pequenas cidades. 

TITLE: TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT IN SMALL CITIES OF 

SERIDÓ POTIGUAR. 

Abstract 

The research aims to analyze the aspects related to tourism and regional 
development in the small cities of Seridó Potiguar that make up the Brazilian 
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tourism map (2017-2019) and integrate the Tourism Council of the Polo Seridó 
(regional governance instance of the year mentioned above). To this end, a 
documentary research was conducted, through consultation with official texts of 
the Federal, State and Municipal governments, such as technical reports, 
programs, projects and institutional actions related to tourism development, as 
well as research already carried out on the National Tourism Policy. to the 
Tourism Regionalization Program, in addition to the tourism specific literature 
(bibliographic research) to interpret the empirical basis of the research. Still, on-
site visits were made to observe and collect data for analysis and interpretation 
of the realities contemplated in the study. The study seeks to elucidate questions 
pertinent to the nature and content of the regional development of the region 
under analysis, the pragmatic effects of the policies adopted, the direction and 
use of public resources and the implications of tourism in the regional context. It 
was found that tourism is developing slowly and gradually, given the difficulties 
encountered, such as the absence of associated planning between the 
government, the private sector and the local community. 

 
Keywords: Tourism. Regional development. Small cities. Seridó Potiguar. 
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TÍTULO: A polêmica sobre distribuição de renda no Jornal Opinião - continuação 

Resumo 

O trabalho apresenta resultados parciais de pesquisa sobre a problemática da 
redistribuição de renda no Jornal Opinião (1972-1977), publicação alternativa 
que fazia oposição ao Regime Militar brasileiro. O enfoque será dado nas 
contribuições de Paul Singer, economista e cientista social que fez parte do 
conselho editorial. Além de matérias de Gerson Toller Gomes, Aloysio Biondi e 
da redação. 
 
Palavras-chave: Jornal Opinião, Renda, Ditadura, Brasil, Paul Singer 

TITLE: The controversy over redistribution of income in the newspaper Opinion 

Abstract 

The paper presents partial results of research on the issue of redistribution of 
income in Jornal Opinião (1972-1977), an alternative publication that opposed 
the Brazilian Military Regime. The focus will be on contributions from Paul Singer, 
an economist and social scientist on the editorial board. In addition to articles by 
Gerson Toller Gomes, Aloysio Biondi and the essay. 
 
Keywords: Jornal Opinião, Income, Dictatorship, Brasil, Paul Singer 
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TÍTULO: TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL EM PEQUENAS 

CIDADES DO SERIDÓ POTIGUAR 

Resumo 

A pesquisa objetiva analisar os aspectos relacionados ao turismo e 
desenvolvimento regional nas pequenas cidades do Seridó Potiguar que 
compõem o mapa brasileiro de turismo (2017-2019) e integram o Conselho de 
Turismo do Polo Seridó (instância de governança regional do ano anteriormente 
citado). Para tanto, foi realizada pesquisa documental, por meio de consulta a 
textos oficiais dos governos Federal, Estadual e Municipais como relatórios 
técnicos, programas, projetos e ações institucionais relacionados ao 
desenvolvimento do turismo, além de pesquisas já realizadas sobre à Política 
Nacional de Turismo e ao Programa de Regionalização do Turismo, além da 
literatura especifica do turismo (pesquisa bibliográfica) para interpretar a base 
empírica da pesquisa. Ainda, foram realizadas visitas in loco para observação e 
coleta de dados para análises e interpretação das realidades contempladas no 
estudo. O estudo busca elucidar questões pertinentes à natureza e ao conteúdo 
do desenvolvimento regional da região em análise, os efeitos pragmáticos das 
políticas adotadas, o direcionamento e emprego dos recursos públicos e as 
implicações do turismo no contexto regional. Constatou-se que o turismo está se 
desenvolvendo de forma lenta e gradual, haja vista as dificuldades encontradas, 
como por exemplo, a ausência de planejamento associada entre o poder público, 
a iniciativa privada e comunidade local. 
 
Palavras-chave: Turismo. Desenvolvimento regional. Pequenas cidades. Seridó 

Potiguar. 

TITLE: TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT IN SMALL CITIES OF 

SERIDÓ POTIGUAR. 

Abstract 

The research aims to analyze the aspects related to tourism and regional 
development in the small cities of Seridó Potiguar that make up the Brazilian 
tourism map (2017-2019) and integrate the Tourism Council of the Polo Seridó 
(regional governance instance of the year mentioned above). To this end, a 
documentary research was conducted, through consultation with official texts of 
the Federal, State and Municipal governments, such as technical reports, 
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programs, projects and institutional actions related to tourism development, as 
well as research already carried out on the National Tourism Policy. to the 
Tourism Regionalization Program, in addition to the tourism specific literature 
(bibliographic research) to interpret the empirical basis of the research. Still, on-
site visits were made to observe and collect data for analysis and interpretation 
of the realities contemplated in the study. The study seeks to elucidate questions 
pertinent to the nature and content of the regional development of the region 
under analysis, the pragmatic effects of the policies adopted, the direction and 
use of public resources and the implications of tourism in the regional context. It 
was found that tourism is developing slowly and gradually, given the difficulties 
encountered, such as the absence of associated planning between the 
government, the private sector and the local community. 
 
Keywords: Tourism. Regional development. Small cities. Seridó Potiguar. 
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TÍTULO: A cidade em obras: a administração do engenheiro Gentil Ferreira para 

Natal (1935-1940) 

Resumo 

Este trabalho é resultado do primeiro ano de pesquisa da iniciação cientifica 
intitulada “A Cidade em obras: a administração do engenheiro Gentil Ferreira 
para Natal (1936-1940)”. Ao perceber-se a lacuna nos estudos sobre a influência 
das gestões municipais da cidade de Natal, ainda que tenham tido grande 
relevância, nos propomos a fazer uma revisão historiográfica, a partir da 
pesquisa bibliográfica e em periódicos da época e a sistematização destes dados 
com o objetivo de fundamentar estudos futuros. Desta maneira, aplicando isso 
no recorte temporal, teremos como ponto de vista as obras que estavam na 
coordenação da administração municipal do governo do engenheiro Gentil 
Ferreira, prefeito da cidade de Natal entre 1935 e 1940. Destarte, 
concentraremos no papel desta administração, trazendo-a em uma perspectiva 
de história cultural urbana, buscando interligar a política da época com a 
estruturação de propostas, planos e as efetivas intervenções na paisagem e 
formas urbanas. 
 
Palavras-chave: Gentil FerreiraNatal 1936Gestão MunicipalHistória Urbana 

TITLE: Mayor Gentil Ferreira's Administration: “honest and fruitful” 

Abstract 

This work is the result of the first year of research of the scientific initiation entitled 
"The City in Construction: the administration of engineer Gentil Ferreira for Natal 
(1936-1940)". Noting the gap in the studies on the influence of municipal 
management in the city of Natal, even if they had great relevance, we propose to 
make a historiographical review, from the bibliographic research and periodicals 
of the time and the systematization of these data with the objective of supporting 
future studies. In this way, applying this in the time frame, we will have as a point 
of view the works that were in the coordination of the municipal administration of 
the government of engineer Gentil Ferreira, mayor of the city of Natal between 
1935 and 1940. Thus, we will focus on the role of this administration, bringing a 
in a perspective of urban cultural history, seeking to interconnect the politics of 
the time with the structuring of proposals, plans and the effective interventions in 
the landscape and urban forms 
 
Keywords: Genti FerreiraNatal 1936Municipal ManagementUrban History 
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TÍTULO: A influência neoplatônica na metafísica da obra alemã de Mestre 

Eckhart 

Resumo 

 

Esta pesquisa transita entre dois aspectos que dialogam entre si: a questão do 
neoplatonismo e a obra alemã de mestre Eckhart. Desse modo, a problemática 
central deste trabalho permeia o seguinte questionamento: em que medida as 
obras alemãs de Mestre Eckhart faz ressoar as fontes e os autores do 
neoplatonismo? De modo inicial, essa pesquisa procura apresentar a presença 
das fontes e dos autores do neoplatonismo na obra alemã de Eckhart, 
evidenciando a importância no que diz respeito à construção de sua metafísica 
(principalmente no que concerne à constituição de uma henologia; a questão da 
negatividade). Ademais, pretende-se também analisar um conceito fundamental 
no pensamento eckhartiano: o desprendimento (Abgeschiedenheit), procurando 
apontar para uma mística da vida cotidiana. Em termos metodológicos, este 
trabalho é essencialmente bibliográfico, tendo como fundamentação principal a 
obra alemã de Eckhart (1998, 2006, 2008). Assim como de comentadores desta 
temática, tais como: Bauchwitz (2015), D’amico (2007), Haas (2002), Harada 
(2004), Leão (2005; 2006),Reale e Antiseri (2003), Raschietti (2015), Reegen 
(2000), Retucci (2008). 

 
 
Palavras-chave: Neoplatonismo. Mística. Negatividade. Henologia. 

Desprendimento.  

TITLE: The neoplatonic influence on the metaphysics of Master Eckhart's 

German work 

Abstract 

This research transits between two aspects that dialogue with each other: the 
issue of neoplatonism and the german work of master Eckhart. Thus, the central 
problematic of this work permeates the following question: to what extent do 
Master Eckhart's German works resonate with the sources and authors of 
neoplatonism? Initially, this research seeks to present the presence of the 
sources and authors of the neoplatonism in Eckhart's German work, highlighting 
the importance with regard to the construction of his metaphysics (especially with 
regard to the constitution of a henology; the issue of negativity). Moreover, it is 
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also intended to analyze a fundamental concept in eckhartian thought: 
detachment (Abgeschiedenheit), seeking to point to a mystique of everyday life. 
In methodological terms, this work is essentially bibliographical, having as main 
foundation the German work of Eckhart (1998, 2006, 2008). As well as 
commentators of this theme, such as: Bauchwitz (2015), D’amico (2007), Haas 
(2002), Harada (2004), Leão (2005; 2006), Reale e Antiseri (2003), Raschietti 
(2015), Reegen (2000), Retucci (2008). 
 
Keywords: Neoplatonism. Mystical Negativity. Henology. Detachment. 
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TÍTULO: AS PELEJAS DE LEANDRO GOMES DE BARROS: ANÁLISE DA 

RECEPÇÃO DO MUNDO CLÁSSICO NAS OBRAS DO POETA 

Resumo 

 

O presente trabalho tem como principal objetivo fazer uma abordagem inicial de 
recorrências do Mundo Antigo nas pelejas do poeta paraibano Leandro Gomes 
de Barros, mais precisamente debatemos acerca do conceito de recepção da 
recepção clássica. Para isso, as discussões presentes em Aderaldo Luciano 
(2012), Durval Muniz de Albuquerque Júnior (2013), Ana Maria de Oliveira 
Galvão (2001) e Paul Zumthor (2018) foram fundamentais para a definição do 
conceito de recepção e como ela se aplica nos cordéis. Além disso, a leitura da 
obra do poeta juntamente com o referido aporte teórico contribuiu para 
entendermos as apropriações e as multiplicidades de formas que os poetas 
inserem em seus folhetos. 

 
 
Palavras-chave: Recepção. Pelejas. Cordel. Leandro Gomes de Barros. 

TITLE: LEANDRO GOMES DE BARROS PELEJAS: ANALYSIS OF THE 

CLASSICAL WORLD RECEPTION IN THE WORKS OF THE POET 

Abstract 

 

The present work has as main objective the initial approach of World Social Media 
recurrences in Brazil to Leandro Gomes de Barros, but we discuss the concept 
of reception of classical reception. For this, as the discussions in Aderaldo 
Luciano (2012), Durval Muniz de Albuquerque Junior (2013), Ana Maria de 
Oliveira Galvao (2001) and Paul Zumthor (2018) were fundamental for the 
definition of the concept of reception and how it apply on the twine. In addition, 
reading the poet's work together with the aforementioned theoretical contribution 
contributed to understand the appropriations and the multiplicity of forms that the 
poets insert in their works. 

 
 
Keywords: Reception. Pelejas. Cordel. Leandro Gomes de Barros. 
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TÍTULO: O DIREITO A CIDADE NA PERSPECTIVA DO GÊNERO FEMININO A 

PARTIR DA INCLUSÃO TECNOLÓGICA 

Resumo 

 

A formulação de cidades que atendam as necessidades do gênero feminino e 
pessoas identificadas com esse gênero é uma temática que vem ganhando cada 
vez mais destaque no cenário acadêmico. Isso porque a histórica urbanização 
brasileira não prioriza ou repensa a cidade conforme os ensejos femininos – 
estas, que compõe a maior parte da população brasileira. Ademais, fatores que 
tendem a influenciar na perpetuação deste cenário são o baixíssimo percentual 
de mulheres em cargos políticos e nas graduações tecnológicas e de exatas. 
Assim, é evidente que o mundo precisa de indivíduos que pensem as ciências 
tecnológicas voltadas para o futuro das cidades, para a democratização e acesso 
irrestrito a estas. Atento a essa problemática, a presente pesquisa acadêmica 
tem como objetivo fazer um breve apanhado sobre a presença das mulheres nas 
universidades, em especial nas áreas de exatas e tecnológicas. Destarte, o 
objetivo específico deste estudo é analisar como contemporânea baixa 
participação feminina nessas áreas do conhecimento pode influenciar, ainda 
mais, no planejamento urbano e na efetivação do Direito a Cidade para ambos 
os gêneros. Para tanto, utilizou-se de metodologia descritiva e exploratória, com 
o intuito de desbravar o tema em questão. Por fim, o estudo almeja fomentar o 
empoderamento feminino e analisar como a plataforma digital inteligente 
NinAcode pode contribuir para a evolução do estado atual de inclusão feminina 
nas áreas tecnológicas e no Direito a Cidade. 

 
 
Palavras-chave: Direito a cidade. Gênero feminino. Inclusão tecnológica. 

TITLE: THE CITY’S RIGTH THE PERSPECTIVE OF THE FEMALE GENDER 

FROM TECHNOLOGIC AL INCLUSION 

Abstract 
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The formulation of cities that meet the needs of women and people identified with 
this gender is a theme that has been gaining more prominence in the academic 
scenario. This is because the historical Brazilian urbanization does not prioritize 
or rethink the city according to the feminine opportunities - these, which make up 
the majority of the Brazilian population. Moreover, factors that tend to influence 
the perpetuation of this scenario is the very low percentage of women in political 
positions and in technological and exact ranks. Thus, it is evident that the world 
needs individuals who think the technological sciences focused on the future of 
cities, democratization and unrestricted access to them. Aware of this problem, 
this academic research aims to make a brief overview of the presence of women 
in universities, especially in the areas of exact and technological. Thus, the 
specific objective of this study is to analyze how contemporary low female 
participation in these areas of knowledge can further influence urban planning 
and the implementation of the Right to the City for both genders. To this end, we 
used a descriptive and exploratory methodology in order to explore the theme in 
question. Finally, the study aims to foster female empowerment and analyze how 
the smart digital platform NinAcode can contribute to the evolution of the current 
state of female inclusion in technological areas and in the Right to the City. 

 
 
Keywords: Right to the city. Feminine gender. Technological inclusion. 
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TÍTULO: Fontes para história urbana: análise gráfica de planos urbanísticos 

Resumo 

         O presente trabalho tem como objetivo analisar e reconstruir a cartográfica 
urbana do bairro da Ribeira durante o periodo de 1888 a 1924, atraves da junção 
de fatos históricos com bases cartográficas existentes. Durante o recorte 
temporal estudando, o Brasil passou por alterações no regime governamental o 
que ocasionou em um processo de alterações nas legislações existentes e 
modificações urbanas, a fim de garantir uma nova aparencia para a cidade. 
Dentre as reformas mais importantes do periodo, podemos destacar as reformas 
no Porto da cidade. 
 
Palavras-chave: RIBEIRA; PLANOS URBANÍSTICOS; MODIFICAÇÕES 

URBANAS; PORTO DE NATAL; 

TITLE: Sources for Urban History: Graphical Analysis of Urban Plans 

Abstract 

This paper aims to analyze and reconstruct the urban cartography of the Ribeira 
neighborhood during the period from 1888 to 1924, by joining historical facts with 
existing cartographic bases. During the time frame studying, Brazil underwent 
changes in the government regime which led to a process of changes in existing 
laws and urban modifications, in order to ensure a new appearance for the city. 
Among the most important renovations of the period, we can highlight the 
renovations in the city's port. 
 
Keywords: RIBEIRA; URBAN PLANS; URBAN MODIFICATIONS; NATAL 

PORT; 
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TÍTULO: DILEMAS E DESAFIOS DA GERAÇÃO EÓLICA NO RN: entre 

oportunidades de desenvolvimento regional e o aprofundamento das condições 

de enclave 

Resumo 

A crise relacionada à dependência de combustíveis fósseis somando-se as 
preocupações com a emissão de gases do efeito estufa, as mudanças climáticas 
e a crise na balança energética mundial, alavancaram um cenário mundial em 
favor das fontes renováveis de geração elétrica Neste cenário, o Brasil vem se 
destacando significativamente nos investimentos, regulação e, sobremodo, nas 
potencialidades físico-geográficas da geração eletricidade por fonte renovável. 
Esta pesquisa estuda as transformações do mercado eólico brasileiro no 
Nordeste em geral, e, no Rio Grande do Norte, em especial, versando sobre as 
condições do desenvolvimento desse setor. Trata-se de uma pesquisa 
exploratória, cujos resultados encontrados pretendem enfatizar a baixa 
capacidade geradora de renda local em contraste com o desenvolvimento da 
atividade nos subespaços da região. Com isso, realizou-se inicialmente um 
aprofundamento mais teórico e discursivo acerca do tema, apontando alguns 
pontos de reflexão sobre os rebatimentos que esta atividade vem gerando em 
termos de mudança qualitativa do espaço e na vida das pessoas diretamente 
envolvidas com a instalação, operação e manutenção dos parques eólicos, a 
partir dos quais se chega a alguns pontos de discussão, notadamente 
relacionado com o fato de que o desenvolvimento da atividade eólica no Rio 
Grande do Norte configura-se como um caso de enclave devido à inexistência 
de um adensamento da cadeia produtiva a montante e a jusante do setor. 
 
Palavras-chave: Energia Eólica. Desenvolvimento Regional. Rio Grande do 

Norte. 

TITLE: THE NORTHEAST AND THE WINDS OF DEVELOPMENT: THE CASE 

OF WIND POWER GENERATION IN RIO GRANDE DO NORTH. 

Abstract 

The crisis related to the dependence on fossil fuels, coupled with concerns about 
greenhouse gas emissions, climate change and the global energy balance crisis, 
have leveraged a global scenario in favor of renewable sources of electricity. In 
this scenario, Brazil It has been standing out significantly in investments, 
regulation and, above all, in the physical-geographical potentialities of electricity 
generation by renewable source. This research studies the transformations of the 
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Brazilian wind market in the Northeast in general, and in Rio Grande do Norte in 
particular, dealing with the conditions of development of this sector. This is an 
exploratory research, whose results aim to emphasize the low capacity of 
generating local income in contrast to the development of the activity in the 
subspaces of the region. Thus, a more theoretical and discursive deepening of 
the theme was initially carried out, pointing out some points of reflection on the 
rebounds that this activity has been generating in terms of the qualitative change 
of space and in the lives of the people directly involved with the installation, 
operation and maintenance of wind farms, from which some discussion points 
are reached, notably related to the fact that the development of wind activity in 
Rio Grande do Norte is a case of enclave due to the lack of upstream and 
downstream of the sector. 
 
Keywords: Wind Energy. Regional development. Large northern river. 
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TÍTULO: Relação entre o Cronotipo e a Variabilidade da Frequência Cardíaca 

(VFC) em estudantes durante o Repouso e o Pedalar 

Resumo 

A espécie humana pode ser classificada como uma espécie diurna, contudo, 
existem variações individuais no que diz respeito à preferência de horário que os 
indivíduos de nossa espécie dormem e exercem suas atividades. A essas 
variações damos o nome de cronotipo, o qual sofre regulação pelo relógio 
biológico e pode ser classificado, de modo geral, em matutino, vespertino, 
intermediário e bimodal. Logo, a preferência de um sujeito para fazer uma 
atividade física e o seu desempenho cardíaco podem ter relação com o 
cronotipo. Esse desempenho pode ser avaliado através de alguns parâmetros 
da variabilidade da frequência cardíaca.O objetivo deste trabalho foi avaliar se o 
cronotipo influencia os marcadores cardíacos em estudantes de graduação. A 
amostra foi composta por 10 alunos de graduação da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN), de ambos os sexos, os quais responderam o 
questionário para identificação de indivíduos matutinos e vespertinos de Horne 
e Ostberg (MEQ ou HO) e foram submetidos a uma tarefa de repouso e pedalar, 
enquanto passavam por um Eletrocardiograma (ECG). Essa tarefa foi realizada 
em uma bicicleta ergométrica horizontal e em duas diferentes condições: com a 
presença da estimulação visual e com a redução da estimulação visual. Nossos 
resultados sugerem que a resposta autonômica durante o pedalar depende do 
cronotipo. 

 
Palavras-chave: Eletrocardiograma (ECG); Cronotipo; Bicicleta; Pedalar 

TITLE: Relationship Between Chronotype and Heart Rate Variation (HRV) in 

Students During Rest and Pedal 

Abstract 

The human species can be classified as a unique daytime species, independent 
of people who are not respected and have their own functions. The year changes 
than the name of cronotype in the morning, afternoon, intermediate and bimodal. 
Therefore, the logo of the following are the part in the physical activity and 
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schedule. This performance can be assessed through some parameters of heart 
rate variability. The action of the action of the evaluation of the cardiac programs 
the informants in undergraduate students. The sample was taken by 10 UFRN 
undergraduate students, both sexes, who were submitted to the questionnaire for 
the identification of the morning and afternoon staff of Horne and Ostberg (MEQ 
or HO) and underwent a resting and cycling task while passing by. an 
electrocardiogram (ECG). This task was performed on a horizontal exercise bike 
and under two different conditions: presenting visual stimulation and reducing 
visual stimulation. Results from such links that the response is autonomic during 
pedaling depends on the chronotype. 
 
Keywords: Electrocardiogram; Chronotype; Bike; Ride. 
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TÍTULO: Análise das concepções de Ciência presentes nos livros de divulgação 

científica na temática de Química 

Resumo 

Um dos problemas que afeta os livros de divulgação são as deformações da 
imagem cientifica, tais deformidades podem atrapalhar o aprendizado e 
distanciar leitores do mundo da ciência. Usando de referência estudos da área 
epistemológica (Pérez, 2001), foi utilizado o método de Análise de Conteúdo 
(Bardin, 2004) o que possibilitou achar alguns trechos que sofriam das 
deformidades procuradas, o livro em si não se tornou um detrimento por suas 
visões ocasionalmente deformadas, porém, mostrou como tais pontos de vista 
aparecem em livros famosos e bem editados. 
 
Palavras-chave: Deformação, Ciência e Epistemologia. 

TITLE: Analysis of the conceptions of science present in the scientific 

dissemination books on the subject of chemistry 

Abstract 

One of the problems that affect science outreach books are the deformities of the 
scientific image, such deformities can hinder the learning and distance the public 
from the scientific world, using reference studies of epistemological area (Pérez, 
2001), the method of Content Analysis (Bardin , 2004) was used which made 
possible to find some passages suffering from the sought after deformities, the 
book wasn’t detrimental because of it’s disperse deformed views, but showcased 
how such view points can be found in such popular books. 
 
Keywords: Deformation, Science and Epistemology. 
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TÍTULO: Avaliação regulatória: o Ideb e a qualidade educacional 

Resumo 

A utilização de indicadores sociais tem ganhado centralidade na aferição da 
qualidade dos serviços sociais. No que se refere à educação brasileira, também 
crescido a utilização de indicadores, atrelados a resultados de avaliações em 
larga escala, na análise da qualidade dos serviços prestados à população. Dessa 
forma, o Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira (Ideb), 
implementado em 2007, tem sido utilizado para aferir e monitorar a qualidade da 
educação pública, influenciando o processo de ensino-aprendizagem dos 
estudantes. Esta pesquisa, portanto, objetivou descrever e interpretar a 
concepção de qualidade que está sendo difundida, sobre o Ideb, a partir das 
produções científicas publicadas em periódicos nacionais, no período de 2009 a 
2015, nas plataformas digitais sciELO e Capes. Trata-se, por conseguinte, de 
uma pesquisa qualitativa, de cunho teórico, que utiliza como procedimentos as 
análises bibliográfica e documental. A maior parte dos artigos analisados discute 
os múltiplos fatores que compõem a qualidade educacional e influenciam, 
sobremaneira, no desempenho escolar. Uma vez que o Ideb somente considera 
dados de desempenho e rendimento escolar torna-se incapaz de abarcar a 
complexidade do fenômeno que se propõe a retratar. Esse índice, no entanto, 
traduz e difunde um parâmetro de qualidade economicista, que não valoriza a 
diversidade, a capacidade de reflexão e de crítica, mas controla resultados e 
responsabiliza profissionais. 
 
Palavras-chave: AVALIAÇÃO REGULATÓRIA. IDEB. QUALIDADE. 

TITLE: REGULATORY EVALUATION: IDEB AND EDUCATIONAL QUALITY 

Abstract 

The use of social indicators has gained centrality in measuring the quality of 
social services. With regard to Brazilian education, the use of indicators, linked 
to the results of large-scale evaluations, in the analysis of the quality of services 
provided to the population, has also grown. Thus, the Brazilian Education 
Development Index (Ideb), implemented in 2007, has been used to measure and 
monitor the quality of public education, influencing the teaching-learning process 
of students. This research, therefore, aimed to describe and interpret the concept 
of quality that is being disseminated, about Ideb, from the scientific productions 
published in national periodicals, from 2009 to 2015, on sciELO and Capes digital 
platforms. Therefore, it is a qualitative research, with a theoretical nature, which 
uses the bibliographic and documentary analysis as procedures. Most of the 
articles analyzed discuss the multiple factors that make up educational quality 
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and greatly influence school performance. Since Ideb only considers 
performance and school performance data, it is unable to cover the complexity of 
the phenomenon it intends to portray. This index, however, translates and 
diffuses an economicist quality parameter, which does not value diversity, the 
ability to reflect and criticize, but controls results and holds professionals 
accountable. 
 
Keywords: REGULATORY EVALUATION. IDEB. QUALITY. 
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TÍTULO: CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS NA ZONA COSTEIRA DO RN: 

DIAGNÓSTICOS E REFLEXÕES PARA O SEU ENFRENTAMENTO 

Resumo 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar um diagnóstico dos principais conflitos 
socioambientais na Zona Costeira do RN, procurando introduzir algumas 
reflexões para o seu respectivo enfrentamento. A metodologia baseou-se em 
pesquisas bibliográficas, jurisprudenciais e em instituições como IDEMA, 
Procuradoria Geral do Estado, Ministério Público Federal e a ONG Oceânica, 
tendo como marco temporal o período de 2007 a 2017. Constatou-se que 
dezesseis atividades são as principais causadoras de conflitos socioambientais 
e que, como forma de enfrentamento, temos o fortalecimento da participação 
popular nos seus três elementos: participação na tomada de decisões, acesso à 
informação e acesso à justiça. Além disso, a participação da Universidade por 
meio de seus projetos de pesquisa e extensão, cujo diálogo é fundamental com 
a sociedade, até para cumprir com sua função social. Ademais, existem métodos 
extrajudiciais de conflitos que são cada vez mais estimulados, principalmente 
devido à morosidade do processo judicial. Uma alternativa, então, pode ser a 
mediação. Diante disso, conclui-se que a Zona Costeira do RN é uma área com 
uma diversidade de conflitos socioambientais, em que os interesses de 
atividades esespecíficas pelo recursos naturais ocasionam diversos impactos 
ambientais, sociais e/ou econômicos, necessitando de novas visões e reflexões 
quanto ao seu enfrentamento. 

 
 
Palavras-chave: Conflitos socioambientais. Zona Costeira. Enfrentamento. 

TITLE: SOCIAL AND ENVIRONMENTAL CONFLICTS IN RN'S COASTAL 

ZONE: DIAGNOSTICS AND REFLECTIONS FOR THEIR CONFRONTATION 

Abstract 

 

The objective of this paper is to present a diagnosis of the main social and 
environmental conflicts in the Coastal Zone of RN, trying to introduce some 
reflections for their respective confrontation. The methodology was based on 
bibliographic research, jurisprudence and institutions such as IDEMA, State 
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Attorney General, Federal Prosecutor's Office and the Oceanic NGO, having as 
a timeframe from 2007 to 2017. It was found that sixteen activities are the main 
causes. socio-environmental conflicts and that, as a form of confrontation, we 
have the strengthening of popular participation in its three elements: participation 
in decision-making, access to information and access to justice. In addition, the 
University's participation through its research and extension projects, whose 
dialogue is fundamental with society, even to fulfill its social function. In addition, 
there are extrajudicial methods of conflict that are increasingly encouraged, 
mainly due to the lengthy judicial process. An alternative, then, may be mediation. 
Given this, it is concluded that the Coastal Zone of RN is an area with a diversity 
of socioenvironmental conflicts, in which the interests of specific activities for 
natural resources cause various environmental, social and / or economic impacts, 
requiring new views and reflections regarding to your confrontation. 

 
 
Keywords: Social and environmental conflicts. Coastal zone. Confrontation 
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TÍTULO: TRAÇOS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE 

PROFESSORES DE MÚSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Resumo 

Este trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa que tem como 
objetivo geral compreender como ocorre o processo de desenvolvimento 
profissional do professor de música da região da Grande Natal a partir da sua 
relação com a escola de educação básica. A visão conceitual de lugar de Tuan 
e de Lévy e Lussault, de desenvolvimento profissional de Nóvoa e de construção 
biográfica de Delory-Momberger, bem como a pesquisa autobiográfica e as 
narrativas, constituem o referencial teórico-metodológico desta pesquisa. O 
estudo está sendo realizado por meio de entrevistas narrativas com quatro 
professores licenciados, experientes e atuantes em escolas de educação básica 
de Natal-RN, pensando a escola não como um pano de fundo, mas na 
complexidade de sua dimensão espacial. Os resultados parciais sinalizam que 
as relações do professor com a escola como base do desenvolvimento 
profissional do professor de música de Natal dependem do reconhecimento da 
profissão, do entendimento do ser professor na escola e de que fazem parte de 
uma categoria profissional, da relação e vinculação com os sujeitos escolares e 
da compreensão do que aprendem na e com a escola. Esses resultados 
favorecem a compreensão do processo em que se alia a formação com a 
atuação e fornecem pistas para pensar a formação de professores em cursos de 
licenciatura em música nas universidades federais, principalmente no estado do 
Rio Grande do Norte. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento profissional. Professores de música. 

Educação básica. 

TITLE: TRACE OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF BASIC EDUCATION 

MUSIC TEACHERS 

Abstract 

This paper presents partial results of a research whose general objective is to 
understand how the process of professional development of the music teacher of 
the region of Grande Natal occurs from its relationship with the elementary 
school. Tuan and Lévy and Lussault's conceptual view of place, Nóvoa's 
professional development and Delory-Momberger's biographical construction, as 
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well as autobiographical research and narratives, constitute the theoretical-
methodological framework of this research. The study is being conducted through 
narrative interviews with four licensed teachers, experienced and active in 
elementary schools in Natal-RN, thinking the school not as a background, but in 
the complexity of its spatial dimension. The partial results indicate that the 
teacher's relationships with the school as a basis for the professional 
development of the Natal music teacher depend on the recognition of the 
profession, the understanding of being a teacher at school and that they are part 
of a professional category, the relationship and attachment. with school subjects 
and understanding what they learn in and with school. These results favor the 
understanding of the process in which education is combined with performance 
and provide clues to think about teacher education in undergraduate music 
courses at federal universities, especially in the state of Rio Grande do Norte. 
 
Keywords: Professional development. Music teachers. Basic education. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2459 

 

CÓDIGO: HS1271 

AUTOR: LUIZ GONZAGA LOPES NETO 

CO-AUTOR: GABRIEL GURGEL DIMAS 

ORIENTADOR: ELIZABETH ROMANI 

 

 

TÍTULO: Memória Gráfica do Rio Grande do Norte: acervo de clichês tipográficos 

do Departamento Estadual de Imprensa 

Resumo 

 

Este artigo apresenta e discute o levantamento, a análise e a documentação dos 
clichês tipográficos presentes no acervo do Museu da Imprensa Oficial Eloy de 
Souza do Departamento Estadual de Imprensa do Rio Grande do Norte. 
Defende-se, aqui, que o estudo deste acervo é um dos caminhos para 
preservação da memória gráfica potiguar, pois salvaguarda registros valiosos da 
arte gráfica empregada nos impressos até a década de 1980, em especial no 
jornal “A República”. Os clichês tipográficos são matrizes metálicas utilizadas em 
conjunto com os tipos móveis para ilustrar ou ornamentar os impressos e caíram 
em desuso, no Brasil, sobretudo após a desativação de boa parte das oficinas 
tipográficas. Atualmente, os clichês do museu encontram-se numa vitrine sem 
identificação ou contextualização de uso e o rico material gráfico se perde entre 
as várias peças e máquinas que estão em exposição. Diante da importância 
histórica dos clichês, esta pesquisa objetiva documentar os clichês pertencentes 
ao acervo do museu com a finalidade de ampliar a comunicação do artefato 
exposto ao visitante. A pesquisa pretende ainda identificar os processos de 
produção dos clichês para confrontar com a tecnologia gráfica vigente no período 
e a impressão nos suportes impressos. Espera-se, que a ficha de identificação 
dos clichês e a catalogação do acervo possam fornecer subsídios teóricos para 
um novo projeto expositivo e para aperfeiçoar a ação educativa. 

 
 
Palavras-chave: clichê tipográfico - tipos móveis - memória gráfica - arte gráfica 

TITLE: Graphic Memory of Rio Grande do Norte: typographic cliché collection of 

the state's Press Department 

Abstract 

 

This paper presents and discusses the survey, analysis and documentation of 
the typographic clichés in the collection of the Eloy de Souza Official Press 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2460 

 

Museum, organ of the Rio Grande do Norte state’s Press Department. It is 
defended that the study of this collection is one of the ways to preserve the state’s 
graphic memory, as it safeguards valuable records of graphic arts used in printed 
materials up to the 1980s, particularly in a newspaper called “A República”. 
Typographic clichés are metal patterns used with movable types to illustrate or 
embellish printed materials, and have been out of use in Brazil, especially after 
the dismantling of most typographic workshops. Presently, the museum's clichés 
are inside a showcase without any identification or application context 
information, and the rich graphic material is lost among the various pieces and 
machines on display. Given the historical importance of clichés, this research 
aims to document the pieces in museum's collection in order to broaden the 
communication of the artifacts exposed to the visitors. The research also aims to 
identify the clichés’ production processes and connect it to past graphic 
technology on printed media. It is hoped that the clichés identification form and 
the cataloging of the collection can provide theoretical support for a new 
exhibition project and to improve the educational action. 

 
 
Keywords: typographic clichés - movable types - graphic memory - graphic arts 
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TÍTULO: A dimensão simbólico-moral da pessoa: A mitificação da lei como 

empecilho ao debate sobre aborto 

Resumo 

 

Este trabalho sintetiza a pesquisa realizada afim de correlacionar a realidade 
social do aborto com a dificuldade que o mundo jurídico possui de lidar com o 
referido de tema. Para tal feito, foi escolhida a abordagem do Psiquiatra Carl 
Young acerca da estruturação do inconsciente em símbolos e arquétipos, bem 
como a existência de um inconsciente no qual todos os indivíduos estão 
inseridos, compartilhando de ideais que não lhe são próprios, antes são fruto da 
vivencia e experiencia passado que lhe foi transmitido pela convivência em 
sociedade. Além disto, foi tomado emprestado o conceito de mito, pertencente a 
psicologia analítica, para tentar explicar como o direito tem se tornado estático 
frente as mudanças sociais. 

 
 
Palavras-chave: Direito; Arquétipo; Símbolo; Aborto; Nascituro. 

TITLE: The symbolic-moral dimension of the person: The mythification of the law 

as a hindrance to the abortion debate 

Abstract 

 

This paper synthesizes the research carried out in order to correlate the social 
reality of abortion with the difficulty that the legal world has to deal with the 
subject. To this end, the psychiatrist Carl Young's approach to structuring the 
unconscious into symbols and archetypes was chosen, as well as the existence 
of an unconscious in which all individuals are inserted, sharing ideals that are not 
their own, but rather are the result of experience and past experience transmitted 
to him by living in society. In addition, the concept of myth, which belongs to 
analytical psychology, has been borrowed to try to explain how law has become 
static in the face of social change. 

 
 
Keywords: Right; Archetype; Symbol; Abortion; Unborn. 
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TÍTULO: Integração de programas de computação de projeto arquitetônico a 

programas de simulação de desempenho térmico, energético e luminoso por 

meio do Grasshopper 

Resumo 

 

O uso de ferramentas paramétricas na construção de modelos geométricos 
auxilia no processo de concepção do projeto arquitetônico, dando ao projetista 
possibilidades de modelagem dos elementos projetuais que irão compor o 
produto final. A parametrização também é útil na análise e avaliação de projetos 
já executados. Estas ferramentas permitem a simulação de desempenho 
térmico, energético e luminoso. 

 

As pesquisas em curso LabCon (UFRN) utilizou a plataforma computacional 
Rhinoceros, junto ao seu plug-in Grasshopper, para estudos referentes ao 
conforto luminoso. Dessa maneira, foram realizadas as simulações de 
desempenho luminoso e ofuscamento, além da sistematização de parte das 
simulações. 

 

Com o estudo e pesquisa feitos, foi possível desenvolver procedimentos de 
estudo e análise de luz natural, contribuindo e atualizando os procedimentos das 
pesquisas em andamento dentro do laboratório. Desta forma, deu-se o suporte 
necessário para a realização destas. 

 
 
Palavras-chave: Eficiência energética, conforto ambiental, conforto luminoso. 

TITLE: Integration of architectural design computing programs with thermal, 

energy and light performance simulation programs through Grasshopper 

Abstract 
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Parametric tools are utilized in the construction of geometric models for the 
conception process of the architectural project, giving the designer many ways to 
modeling the elements that will compose the final product. Parameterization is 
also useful in analyzing and evaluating projects which are already built. These 
tools allow the simulation of thermal, energetic and luminous performance. 

 

The current researches at LabCon (UFRN) used the Rhinoceros, with the 
Grasshopper plug-in, for studies about luminous comfort. The simulations of light 
performance and glare were performed, as well as the systematization of part of 
the simulations. 

 

With the study and research done, it was possible to develop procedures for study 
and analysis of natural light, contributing and updating the procedures of the 
current researches inside the laboratory. Therefore, the necessary support was 
given for their accomplishment. 

 
 
Keywords: Energy efficiency, environmental comfort, luminous comfort. 
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TÍTULO: A Organização da Atenção Primária do Distrito Sul de Natal 

Resumo 

O presente relatório está vinculado ao plano de trabalho do Distrito Sul de Natal. 
Objetiva apresentar os resultados alcançados através da pesquisa sobre a 
estruturação das ações e dos serviços ofertados pela rede de Atenção Primária 
à Saúde a fim de contribuir para a melhoria da qualidade das ações e serviços 
de saúde numa perspectiva de integralidade. A atenção primária tem uma 
importância indiscutível, pois foi basilar para o alcance da saúde como um direito 
universal, no contexto mundial e no Brasil, ao instaurar mudanças no modelo 
assistencial e na concepção de saúde, numa perspectiva ampliada, de atenção 
integral, de reconhecimento de sujeitos, realidades, territórios, na organização 
das ações, serviços e práticas de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS). À 
vista disso, essa é uma pesquisa orientada pelo método dialético-crítico com 
estudo de enfoque misto, articulando dados quantitativos e qualitativos. O 
destaque neste artigo dá-se, sobretudo, nos dados primários que foram 
coletados através de entrevistas semiestruturadas. Os resultados apontam que 
apesar da incorporação do trabalho interdisciplinar, as práticas fragmentadas 
ainda prevalecem em muitos serviços, priorizando-se atividades de “núcleo” com 
restrição as atividades de “campo”. Todavia, transversalmente, os profissionais 
de saúde apesar de trabalharem em condições adversas, ainda sim, conseguem 
exercer um trabalho de qualidade junto à população. 
 
Palavras-chave: Atenção Primária. Distrito Sul. Integralidade da Saúde. 

TITLE: A DIALOGUE WITH THE SOUTH HEALTH DISTRICT ON PRIMARY 

HEALTH CARE 

Abstract 

This report is linked to the work plan of the Southern District of Natal. It aims to 
present the results achieved through research on the structuring of actions and 
services offered by the Primary Health Care network in order to contribute to the 
improvement of the quality of health actions and services in a comprehensive 
perspective. Primary care has an undeniable importance, since it was 
fundamental to the achievement of health as a universal right, in the world context 
and in Brazil, by introducing changes in the care model and in the conception of 
health, in a broader perspective, of comprehensive care, of recognition. of 
subjects, realities, territories, in the organization of health actions, services and 
practices in the Unified Health System (SUS). In view of this, this is a research 
guided by the dialectic-critical method with mixed focus study, articulating 
quantitative and qualitative data. The highlight of this article is mainly the primary 
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data that were collected through semi-structured interviews. The results indicate 
that despite the incorporation of interdisciplinary work, fragmented practices still 
prevail in many services, giving priority to “core” activities with restriction to “field” 
activities. However, across the board, health professionals, despite working in 
adverse conditions, still manage to perform quality work with the population. 
 
Keywords: Primary attention. Southern District. Comprehensive Health. 
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TÍTULO: Acervos e fontes sobre o ensino profissional no Rio Grande do Norte 

(1908-1957) 

Resumo 

O presente artigo tem como objetivo central apresentar e discutir acervos e 
fontes desenvolver sobre o intelectual norte-riograndense Nestor dos Santos 
Lima e sua atuação educacional no período da Primeira República, 
principalmente entre os anos 1910 a 1930, pois é nesse recorte temporal da 
maioria registros de sua atuação e publicações sobre educação do Rio Grande 
do Norte. Selecionamos para análise as Mensagens dos Governadores do Rio 
Grande do Norte disponíveis para consulta no Center for Research Libraries 
(CRL) e a Hemeroteca Digital Brasileira da Biblioteca Nacional. Constatamos, 
que em grande parte, as mensagens ressaltam a excelência na qual o referido 
professor desempenhava suas funções, seja enquanto diretor/professor da 
Escola Normal, diretor do Departamento de Educação ou representante do 
governo em outros Estados. A competência de Nestor dos Santos Lima sempre 
foi reconhecida e exaltada. Além disso, reforçamos a premissa de que os 
acervos disponíveis nos repositórios digitais têm se apresentado como opções 
importantes para a realização das pesquisas. 
 
Palavras-chave: História da Educação. Acervos. Fontes. Nestor Lima. 

TITLE: Nestor dos Santos Lima and Potiguar education in the First Republic: 

collections and sources 

Abstract 

 
The present article has as its main objective to present and discuss collections 
and sources to develop about the north-brazilian intellectual Nestor dos Santos 
Lima and his educational performance in the period of the First Republic, 
especially from 1910 to 1930, since it is in this time frame of most records. of his 
performance and publications on education of Rio Grande do Norte. We selected 
for analysis the Messages of the Governors of Rio Grande do Norte available for 
consultation at the Center for Research Libraries (CRL) and the Brazilian Digital 
Library of the National Library. We find that, to a large extent, the messages 
underscore the excellence in which that teacher performed his duties, whether 
as principal / teacher of the Normal School, director of the Department of 
Education, or government representative in other states. Nestor dos Santos 
Lima's competence has always been recognized and exalted. In addition, we 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2467 

 

reinforce the premise that collections available in digital repositories have been 
presented as important options for conducting research. 
 
Keywords: History of Education. Collections Sources. Nestor Lima. 
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TÍTULO: A (des)pessoalização da mulher como dimensão epistêmico-moral 

fundadora do Direito. 

Resumo 

O presente trabalho tem por escopo analisar a “despessoalização” da mulher no 
contexto social do aborto no Brasil, visivelmente descaracterizada de seus 
direitos no cenário patriarcal brasileiro. Nesse contexto, serão abordadas as 
questões da diminuição do status moral da mulher em razão das várias frentes 
de opressão feminina. O estudo do tema escolhido é importante porque traz 
discussões no processo de definição da grade de direitos que envolvam a 
gestação e a mulher, além de possibilitar a identificação de propostas para 
solucionar a crescente diminuição da condição moral da mulher. A maior 
dificuldade em relação à matéria está plasmada principalmente no 
desenraizamento da cultura machista e patriarcal existente em nossa sociedade. 
A metodologia utilizada consiste em uma revisão bibliográfica, com abordagem 
hipotético-dedutiva, com propósito de edificar uma liberdade de vontade 
feminina. Conclui-se que o tema encontra-se previsto na legislação ainda de 
forma muito proibitiva e, por isso, faz-se necessário estudos e debates mais 
aprofundados para uma maior expressividade feminina visando solucionar 
questões de saúde pública gerada por essa omissão de vontade. 

 
Palavras-chave: Descaracterização. Status-moral. Mulher. Aborto. 

TITLE: Women's (de) personalization as a founding epistemic-moral dimension 

of Law. 

Abstract 

 

This paper aims to analyze the "depersonalization" of women in the social context 
of Brazil abortion, visibly uncharacterized of their rights in the Brazilian patriarchal 
scenario. In this context, the issues of diminishing the moral status of women due 
to the various fronts of female oppression will be addressed. The study of the 
chosen theme is important because it brings discussions in the process of 
defining the grid of rights that involve pregnancy and women, as well as allowing 
the identification of proposals to solve the increasing decrease of women's moral 
condition. The difficulties regarding the matter is mainly the rootlessness of the 
chauvinistic and chauvinistic culture existing in our society. The methodology 
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used consists of a literature review, with a hypothetical-deductive approach, with 
the purpose of building a female freedom of will. It is concluded that the subject 
is still foreseen in the legislation, very prohibitively and therefore, it is necessary 
studies and further debates for greater female expressiveness and to solve public 
health issues generated by this omission of will. 

 
 
Keywords: Mischaracterization. Moral status. Woman. Abortion. 
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TÍTULO: A Formação em Psicologia na UFRN avaliada pelos alunos: uma 

investigação na perspectiva histórico cultural 

Resumo 

 

A formação em psicologia iniciou-se no Rio Grande do Norte em 1976. Uma 
história tecida com responsabilidade e reconhecimento, mas ao mesmo tempo 
comprometida em rever seus processos a fim de responder a alguns desafios 
que a contemporaneidade impõe. As mudanças na forma de acessar o Curso 
promoveram mudanças no perfil dos ingressantes. Esse estudo almeja ampliar 
as lentes para esse novo cenário, bem como é oportuno num momento em que 
as Diretrizes Curriculares Nacionais que formam psicólogos estão sendo 
revistas. Fez-se uma avaliação do curso de Psicologia na UFRN junto aos 
alunos, objetivando identificar pontos fortes, fracos e sugestões em relação à 
formação recebida. Trata-se de uma pesquisa exploratória, explicativa e de 
levantamento de dados. Na coleta de dados aplicou-se um instrumento no qual 
se pedia para elencar os pontos fortes e fracos da formação, bem como 
sugestões para sua melhoria. Os dados foram agrupados em categorias e 
discutidos à luz da Psicologia Histórico-Cultural. As sugestões incidiram em 
relação aos aspectos negativos. As categorias dos pontos fortes e fracos 
elencam dados avaliados positivamente, mas que também tem avaliação 
negativa. Uma contradição que expressa a concepção de unidade dos contrários 
próprio do materialismo histórico-dialético. O processo de formação é portanto 
histórico, contraditório e esses contrários que se completam podem ajudar a 
constituir as transformações necessárias. 

 
 
Palavras-chave: Formação em psicologia. Avaliação do Curso. Inclusão 

TITLE: The Research in Psychology at UFRN evaluated by students: a research 

in the historical cultural perspective 

Abstract 

 

Psychology training began in Rio Grande do Norte in 1976. A story woven with 
responsibility and recognition, but at the same time committed to reviewing its 
processes in order to respond to some challenges that contemporaneity imposes. 
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Changes in the way of accessing the Course promoted changes in the profile of 
newcomers. This study aims to broaden the lens for this new scenario, and is 
timely as the National Curriculum Guidelines that form psychologists are being 
revised. It was made an evaluation of the Psychology course at UFRN with the 
students, aiming to identify strengths, weaknesses and suggestions regarding the 
received training. It is an exploratory, explanatory and data survey. In the data 
collection an instrument was applied in which it was asked to list the strengths 
and weaknesses of the training, as well as suggestions for its improvement. Data 
were grouped into categories and discussed in light of Historical-Cultural 
Psychology. The suggestions focused on the negative aspects. The strengths 
and weaknesses categories list positively evaluated data, but which also has 
negative evaluation. A contradiction that expresses the conception of unity of 
opposites proper to historical-dialectical materialism. The process of formation is 
therefore historical, contradictory, and these complementing opposites can help 
to constitute the necessary transformations. 

 
 
Keywords: Psychology Training. Course Evaluation. Inclusion 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2472 

 

CÓDIGO: HS1287 

AUTOR: FLÁVIA ROMÊNIA CORTEZ DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: GEORGE ALEXANDRE FERREIRA DANTAS 

 

 

TÍTULO: Ruínas, patrimônio, tradição e paisagem: descrição dos processos de 

tombamento do IPHAN 

Resumo 

O tombamento dos bens brasileiros como patrimônio cultural foi instituído por 
meio do Decreto Lei nº 25 de 1937, que protege os bens móveis e imóveis assim 
como resguarda os monumentos naturais com valor paisagístico. Em meio a 
esse acervo que começaria a ser protegido, as ruínas também foram 
consideradas e inscritas nos Livros do Tombo. Desta maneira, a pesquisa 
objetiva a descrição dos processos de tombamento de ruínas para compreender 
os remanescentes e os escombros das demolições como parte dos imaginários 
da modernidade no Brasil. O relatório aborda dois casos de ruínas da região 
Nordeste: a Casa da Pólvora, localizada na Paraíba; e a Casa da Torre de Garcia 
d’Ávila e a Capela de Nossa Senhora da Conceição, situadas na Bahia. Utilizou-
se, para isso, fontes primárias (processos de tombamento, catálogos e materiais 
iconográficos) e secundárias, a partir das quais procedeu-se à sistematização e 
à descrição dos casos, identificando as principais características do processo de 
chancela, com destaque para as questões de valoração do patrimônio por meio 
da tradição histórica e artística e do viés paisagístico. Por fim, compreendeu-se 
diferentes vertentes dos processos de tombamento e suas especificidades e se 
vislumbrou trajetórias que auxiliam no processo de continuação deste projeto de 
pesquisa, sendo elas a análise de documentos periódicos e iconográficos.  
 
Palavras-chave: Patrimônio. Ruínas. Processos de tombamento. Tradição. 

Paisagem. 

TITLE: Ruins, heritage, tradition and landscape: IPHAN listed building processes 

description 

Abstract 

The listing of Brazilian property as cultural heritage was instituted by Actn. 25 of 
1937, which protects movable and immovable property as well as safeguarding 
natural monuments with landscape value. Amongst this collection that would 
begin to be protected, the ruins were also considered and inscribed in the 
Heritage Asset Book. In this way, the research aims to describe the listed building 
processes of ruins to understand these remnants and the rubble of demolitions 
as part of the imaginary of modernity in Brazil. The report addresses two cases 
of ruins in the Northeast: “Casa da Pólvora”, located in Paraíba; and the “Casa 
da Torre de Garcia d'Ávila e a Capela de Nossa Senhora da Conceição”, located 
in Bahia. For this purpose, primary sources were used (tipping processes, 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2473 

 

catalogs and iconographic materials) and secondary sources, from which we 
proceeded to systematize and describe the cases, identifying the main 
characteristics of the seal process, especially the heritage valuation issues 
through historical and artistic tradition and landscape bias. Finally, it was 
understood different aspects of the listed building processes and their 
specificities and it was glimpsed trajectories that help in the process of 
continuation of this research project, being the analysis of periodic and 
iconographic documents. 
 
Keywords: Heritage. Ruins. Listed building processes. Tradition. Landscape. 
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TÍTULO: APO em edifícios do Campus Central, UFRN 

Resumo 

Este projeto teve como objetivo mapear pontos positivos e negativos de 
edificações localizadas no campus central da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte no tocante à sua acessibilidade física. Para tanto foram 
utilizados: revisão bibliográfica nas áreas de Avaliação Pós-Ocupação (APO) e 
acessibilidade, walkthrough, visitas in loco com preenchimento de checklists e 
passeios acompanhados com pessoas com deficiência. Os dados obtidos foram 
sintetizados em Mapas de Descoberta. Embora a investigação pretenda analisar 
os espaços internos dos principais edifícios do campus e do trajeto para chegar 
até eles, até o momento o pré-teste da metodologia trabalhou apenas duas 
edificações: a administração do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) e 
o setor de aulas do Centro de Tecnologia (CT). Os resultados mostraram que 
nestes locais (e provavelmente no campus como um todo) ainda existem 
inúmeros problemas de acessibilidade, alguns de resolução simples, outros de 
resolução complexa e demorada. Evidencia-se que a inacessibilidade do espaço 
não está restrita aos obstáculos físicos, sendo necessária uma compreensão 
global da realidade enfrentada pelas pessoas com deficiência na universidade. 
 
Palavras-chave: Arquitetura, Acessibilidade, Avaliação Pós-Ocupação. 

TITLE: Post-Occupation Evaluation on buildings of Campus Central, UFRN 

Abstract 

This project had as objective to map positive and negative points of edifications 
situated at the central campus of the Federal University of Rio Grande do Norte, 
Brazil, regarding of it’s own physical accessibility. Bibliographic research on Post-
Occupancy Evaluation (POE) and accessibility areas, the Walkthrough method, 
visits in loco along with checklists filling and accompanied tours with people with 
disabilities were used to analyze some spaces into the campus. Although the 
investigation intends to analyze the internal spaces of the main buildings of the 
campus and the path to get on them, until this moment the pre-test has worked 
only two edifications: the Center of Applied Social Sciences (CCSA) 
administration and the classes sector of the Technology Center (CT). The results 
had shown that on this places (and probably at the whole campus) still exists 
thousands of accessibility problems, some of simple resolution, others of complex 
and slow resolution. It highlights that the space inaccessibility is not restricted to 
the physical obstacles, being necessary a whole comprehension about the reality 
faced by the people with special needs at the university. 
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Keywords: Architecture, Accessibility, Post-Occupation Evaluation 
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TÍTULO: Marcos legais e novas legislações sobre dados abertos e governança 

pública 

Resumo 

O presente trabalho discorre sobre a legislação vigente sobre dados abertos e 
governança pública no Brasil. Torna-se relevante, pois, através da governança 
na administração pública é possível viabilizar a proteção da democracia e a 
transformação política, diante de um quadro de corrupção sistêmica em órgãos 
públicas no país, o que resulta numa exigência cada vez maior de transparência 
de dados governamentais. A problemática se deve ao paradigma de como deve 
proceder a administração pública para criação e manutenção de práticas que 
englobam gestão, transparência, disponibilização de dados e participação social. 
Objetiva-se analisar os marcos legais sobre acesso à informação, transparência, 
dados abertos e eficiência no desenvolvimento de políticas públicas, tendo como 
objetivos específicos revisar a literatura sobre dados abertos e governança 
pública; de forma a realizar um estudo do atual cenário de leis e atos normativos 
infralegais sobre o tema, para catalogá-los, acompanhando a sua evolução ao 
longo do tempo. A metodologia utilizada consiste em uma pesquisa exploratória, 
com abordagem qualitativa e propósito descritivo. Conclui-se que, para promover 
a boa governança, as legislações vigentes devem zelar pela eficiência das 
informações e probidade administrativa, além da transparência de dados 
públicos, mediante a formulação, implementação e efetivação de politicas 
publicas por vias legais eficientes. 
 
Palavras-chave: Dados abertos. Governança. Legislação. 

TITLE: Legal frameworks and new open data and public governance legislation 

Abstract 

This paper discusses current legislation on open data and public governance in 
Brazil. It becomes relevant because, through governance in public administration, 
it is possible to make currency protection and policy feasible against a systemic 
rate framework in public organizations in the country, which is better than the 
transparency of government data. The problem is due to the statistics generation 
paradigm for the creation and maintenance of management practices, 
transparency, data availability and social participation. It aims to have the legal 
elements on access to information, transparency, open data and efficiency 
without developing public policies, having as specific objectives open data 
information and public governance; in order to elaborate a scenario of laws and 
normative acts on the theme, to catalog, follow its evolution over time. From a 
qualitative research and descriptive practice. It concludes that, in order to 
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promote good governance, how current legislation must be verified and 
improved, as well as the transparency of its public actions, through the 
publication, implementation and implementation of public policies through 
efficient legal channels. 
 
Keywords: Open Data. Governance. Legislation. 
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TÍTULO: Saramago e o jornalismo: contribuições à pesquisa documental 

Resumo 

Esta etapa do projeto de pesquisa evoca o encontro entre jornalismo e literatura 
e o lugar onde esses campos se encontram na Cultura, contribuindo com a 
constituição da memória coletiva. Nesta perspectiva, partimos da concepção de 
que a relação entre literatura e jornalismo cultural decorre da própria constituição 
histórica deste segmento, pressuposta na concepção habermasiana de que a 
esfera jornalística provém da esfera literária. Inferindo com isso que seja como 
objeto de informação, crítica ou como forma de escrita, literatura e jornalismo, 
sempre que associados, contribuem para a formação de uma memória social. 
Investigar as conexões de escritos ficcionais e não ficcionais de José Saramago 
com o jornalismo enquanto prática social, conjunto de técnicas e forma de 
conhecimento que embute pressupostos éticos e estéticos, foi o objetivo desta 
etapa do projeto. A pesquisa documental que teve como foco elementos da 
biografia do escritor português nos levou a produzir análises sobre a revista 
cultural produzida pela Fundação José Saramago. Acreditamos que a revista 
Blimunda, ao resgatar elementos constitutivos da vida e obra de José Saramago, 
atua na manutenção da memória coletiva e histórica quando se debruça sobre a 
figura do escritor, mas também quando percebe a literatura como manifestação 
cultural que intermedeia a construção do imaginário social. Além da pesquisa 
bibliográfica e documental,nos servimos de entrevistas realizadas e instrumentos 
da análise do discurso. 
 
Palavras-chave: José Saramago; Jornalismo; Literatura; Revista Blimunda 

TITLE: Saramago and the journalism: contribution of documentary research 

Abstract 

This stage of the research project evokes the encounter between journalism and 
literature and the place where these fields are in Culture, contributing to the 
constitution of collective memory. In this perspective, we start from the conception 
that the relation between literature and cultural journalism stems from the 
historical constitution of this segment, presupposed in the Habermasian 
conception that the journalistic sphere comes from the literary sphere. Inferring 
with this as an object of information, criticism or as a form of writing, literature and 
journalism, when associated, contribute to the formation of a social memory. 
Investigating the connections of fictional and non-fictional writings of José 
Saramago with journalism as a social practice, set of techniques and form of 
knowledge that embodies ethical and aesthetic assumptions was the objective of 
this stage of the project. The documentary research that focused on the 
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biography of the Portuguese writer led us to produce analyzes about the cultural 
magazine produced by the José Saramago Foundation. We believe that the 
magazine Blimunda, in rescuing elements of the life and work of José Saramago, 
acts in the maintenance of the collective and historical memory when he focuses 
on the figure of the writer, but also when he perceives literature as a cultural 
manifestation that mediates the construction of the imaginary Social. In addition 
to bibliographical and documentary research, we have used interviews. 
 
Keywords: José Saramago; Journalism; Literature; Blimunda magazine 
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TÍTULO: Atores sociais e a mobilização da causa educacional do RN no contexto 

atual. 

Resumo 

Este artigo tem como objetivo principal debater a atuação dos diferentes atores 
sociais no estado do Rio Grande do Norte que se mobilizaram nos últimos anos 
para a discussão sobre a causa educacional. Para tal, buscamos mapear as 
organizações da sociedade civil, especialmente sindicatos, movimentos sociais 
e associações que dão suporte às discussões da política educacional. A partir 
desse mapeamento, procuramos analisar os repertórios de atuação desses 
atores, suas dinâmicas e estratégias para pautar e reivindicar educação pública 
de qualidade. Utilizamos práticas, estratégias e valores como aspectos 
fundamentais da atuação desses atores no processo de cooperação 
institucional. Neste sentido, buscamos compreender os resultados políticos dos 
atores sociais sobre a política pública, conscientes de que esse é apenas um 
dos domínios nos quais eles podem provocar mudanças sociais significativas. 
 
Palavras-chave: Atores Sociais. Educação. Estratégias de mobilização. 

TITLE: SOCIAL ACTORS AND THE MOBILIZATION OF THE EDUCATIONAL 

CAUSE IN RN IN THE CURRENT CONTEXT 

Abstract 

This article aims to discuss the performance of different social actors in the state 
of Rio Grande do Norte who have mobilized in recent years to discuss the 
educational cause. To this end, we seek to map civil society organizations, 
especially trade unions, social movements and associations that support 
educational policy discussions. From this mapping, we seek to analyze the 
repertoire of performance of these actors, their dynamics and strategies to guide 
and claim quality public education. We use practices, strategies and values as 
fundamental aspects of the performance of these actors in the process of 
institutional cooperation. In this sense, we seek to understand the political 
outcomes of social actors on public policy, aware that this is only one of the 
domains in which they can bring about significant social change. 
 
Keywords: Social Actors. Education. Mobilization strategies. 
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TÍTULO: O Processo cênico-criativo do Grupo de Dança da UFRN: flutuações e 

submersões 

Resumo 

  

 

Neste artigo pretende-se tratar o estudo da memória, a partir de testemunhos 
escritos e orais, desenvolvido e investigado no contexto do processo criativo do 
Grupo de dança da UFRN. Tal processo, numa linguagem de dança 
contemporânea, se inspira na viagem de Mário de Andrade ao nordeste e ao Rio 
grande do Norte, no ano de 1928 a 1929 e no seu encontro com personagens e 
suas manifestações tradicionais locais encontradas ao longo da viagem e desse 
modo, chegar-se-á ao espetáculo (DES)CAMINHOS. Aqui será relatado parte 
desse processo vivenciado no contexto da pesquisa com o Grupo de Dança da 
UFRN. 

 
Palavras-chave: Memória; Narrativas; Processo criativo; Dança. 

TITLE: Grupo de Dança da UFRN (GDUFRN): Scenic-creative process on 

memories and inventivities of reconnected bodies 

Abstract 

This article intends to treat the study of memory, based on written and oral 
testimonies, developed and investigated in the context of the creative process of 
the Grupo de dança da UFRN. This process, in a contemporary dance language, 
is inspired by the journey of Mário de Andrade to the northeast and Rio Grande 
do Norte, in the year 1928 to 1929 and in his encounter with characters and their 
traditional local manifestations found throughout the trip and In this way, which 
will result in the show Flash de um turista aprendiz. Here will be reported part of 
this process experienced in the context of the research with the Grupo de dança 
da UFRN. 
 
Keywords: Key-words: Memory; Narratives; Creative process; Dance. 
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TÍTULO: Causas e consequências do comportamento agonístico intragrupo em 

Callithrix jacchus em ambiente natural. 

Resumo 

Callithrix jacchus é uma espécie de primata endêmica do brasil, classificada 
como reprodutor cooperativo, que possui uma baixa frequência de agressão 
intragrupo e uma alta frequência de comportamentos afiliativos, principalmente 
entre machos da espécie. No nosso trabalho, buscamos analisar quais as causas 
que poderiam levar indivíduos a agredir membros de seu próprio grupo, para 
isso, realizamos um experimento com dois grupos de C. jacchus habitantes da 
FLONA de Assu-RN. Utilizamos uma arena de madeira e grade de ferro, onde 
era colocado alimento. Os testes tinham início quando o primeiro indivíduo subia 
na arena e terminava quando não havia mais alimento. Todos os testes foram 
registrados em vídeos que posteriormente foram assistidos para identificação de 
indivíduos, contagem de agonismos e resgistro de comportamento pré e pós 
agressão. Um total de 131 registros foram obtidos, nossos resultados mostraram 
que a maioria do agonismo foi realizado por fêmeas, sendo a dominante a com 
maior frequência. Indivíduos agredidos tendiam a se afastar da comida 
independente do posto hierárquico do agressor. curiosamente, 16% das 
agressões registradas vieram de indivíduos terceiros, algo que não encontramos 
na literatura. Com base nos nossos resultados, vimos que o agonismo intragrupo 
em C.jacchus pode ser usado não só para estabelecer uma hierarquia de 
dominância mas também para outros fins, como garantir a alimentação dos 
filhotes. 
 
Palavras-chave: Alimento. Agressão. Caatinga 

TITLE: Causes and consequences of intragroup agonistic behavior in Callithrix 

jacchus in natural environment. 

Abstract 

 

Callithrix jacchus is an endemic primate from Brazil, classified as a cooperative 
breeder, which has a low frequency of intragroup aggression and a high 
frequency of affiliation behaviors, mainly among males of the species. In our 
work, we sought to analyze the causes that could lead individuals to commit 
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intragroup agonism. For this, we conducted an experiment with two groups of C. 
jacchus inhabitants of FLONA de Assu-RN. We used a wood arena and iron grid 
where food was placed. Testing began when the first individual climbed into the 
arena and ended when there was no food left. All tests were recorded in videos 
that were later watched to identify individuals, count agonism occurrences and 
record behavior pre and post aggression. A total of 131 registers were obtained, 
our results showed that most of the agonism was performed by females, the most 
frequent being the breeder. Individuals that suffered agonism tended to shy away 
from food regardless of the aggressor's hierarchical rank. Interestingly, 16% of 
the reported aggressions came from third parties, something not found in the 
literature. Based on our results, we have seen that intragroup agonism in 
C.jacchus can be used not only to establish a dominance hierarchy but also for 
other purposes, such as ensuring pup feeding. 

 
 
Keywords: Food. Agression. Caatinga 
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TÍTULO: A contribuição de Francisco Weffort para a elaboração de um modelo 

democrático em suas matérias no Jornal Opinião 

Resumo 

O relatório em questão é fruto do plano de trabalho “A contribuição de Francisco 
Weffort para a elaboração de um modelo democrático em suas matérias no 
Jornal Opinião”. Importante cientista político brasileiro, Francisco Correia Weffort 
fez parte de um grupo de professores da Universidade de São Paulo 
aposentados compulsoriamente pelo regime militar, em abril 1969. Buscaremos, 
portanto, resgatar suas contribuições para o entendimento do sindicalismo 
brasileiro, tendo em vista que o articulista utiliza em diversas oportunidades o 
período conhecido como “democracia populista” como referência ou ponto de 
partida nas suas analises, tomando como paradigma para pensar a 
democratização do Estado brasileiro a partir da participação das massas na 
política. 
 
Palavras-chave: Populismo. Sindicalismo. Weffort. Opinião 

TITLE: The contribution of Francisco Weffort for the elaboration of a democratic 

model in his matters in Jornal Opinião 

Abstract 

 

The report in question is the result of the work plan “The contribution of Francisco 
Weffort to the elaboration of a democratic model in his articles in Jornal Opinion”. 
A leading Brazilian political scientist, Francisco Correia Weffort was part of a 
group of professors from the University of São Paulo compulsorily retired by the 
military regime in April 1969. We will therefore seek to recover his contributions 
to the understanding of Brazilian trade unionism, given that the writer It uses on 
several occasions the period known as “populist democracy” as a reference or 
starting point in its analyzes, taking as a paradigm to think the democratization of 
the Brazilian state from the participation of the masses in politics. 

 
 
Keywords: Populism. Sindicalism. Weffort. Opinião 
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE PROFESSORES DE 

MÚSICA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Resumo 

 

Este trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa que tem como 
objetivo geral compreender como ocorre o processo de desenvolvimento 
profissional do professor de música da região da Grande Natal a partir da sua 
relação com a escola de educação básica. A visão conceitual de lugar de Tuan 
e de Lévy e Lussault, de desenvolvimento profissional de Nóvoa e de construção 
biográfica de Delory-Momberger, bem como a pesquisa autobiográfica e as 
narrativas, constituem o referencial teórico-metodológico desta pesquisa. O 
estudo está sendo realizado por meio de entrevistas narrativas com quatro 
professores licenciados, experientes e atuantes em escolas de educação básica 
de Natal-RN, pensando a escola não como um pano de fundo, mas na 
complexidade de sua dimensão espacial. Os resultados parciais sinalizam que 
as relações do professor com a escola como base do desenvolvimento 
profissional do professor de música de Natal dependem do reconhecimento da 
profissão, do entendimento do ser professor na escola e de que fazem parte de 
uma categoria profissional, da relação e vinculação com os sujeitos escolares e 
da compreensão do que aprendem na e com a escola. Esses resultados 
favorecem a compreensão do processo em que se alia a formação com a 
atuação e fornecem pistas para pensar a formação de professores em cursos de 
licenciatura em música nas universidades federais, principalmente no estado do 
Rio Grande do Norte. 

 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento profissional. Professores de música. 
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TITLE: PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF MUSIC TEACHERS IN BASIC 

EDUCATION SCHOOL 

Abstract 
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This paper presents partial results of a research whose general objective is to 
understand how the process of professional development of the music teacher of 
the region of Grande Natal occurs from its relationship with the elementary 
school. Tuan and Lévy and Lussault's conceptual view of place, Nóvoa's 
professional development and Delory-Momberger's biographical construction, as 
well as autobiographical research and narratives, constitute the theoretical-
methodological framework of this research. The study is being conducted through 
narrative interviews with four licensed teachers, experienced and active in 
elementary schools in Natal-RN, thinking the school not as a background, but in 
the complexity of its spatial dimension. The partial results indicate that the 
teacher's relationships with the school as a basis for the professional 
development of the Natal music teacher depend on the recognition of the 
profession, the understanding of being a teacher at school and that they are part 
of a professional category, the relationship and attachment. with school subjects 
and understanding what they learn in and with school. These results favor the 
understanding of the process in which education is combined with performance 
and provide clues to think about teacher education in undergraduate music 
courses at federal universities, especially in the state of Rio Grande do Norte. 

  

 
 
Keywords: Professional development. Music teachers. Basic education. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2487 

 

CÓDIGO: HS1318 

AUTOR: PAMELA KAISSA FERNANDES LOPES 

CO-AUTOR: JOÃO PEDRO ARAÚJO DE SOUSA 

ORIENTADOR: IRENE ALVES DE PAIVA 

 

 

TÍTULO: AS TRAJETÓRIAS DE ESCOLARIZAÇÃO DOS JOVENS NA 

EDUCAÇÃO DO CAMPO E SUAS EXPERIÊNCIAS DE ENGAJAMENTOS 

Resumo 

O presente trabalho se propõe analisar as trajetórias escolares dos sujeitos das 
áreas rurais, tanto nos movimentos sociais como nos próprios assentamentos 
rurais a partir de políticas públicas em especial no âmbito da educação com o 
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA. Desta forma, 
pretendemos compreender todo o trajeto educacional percorrido pelos jovens 
homens e mulheres estudante do Centro de Formação Patativa do Assaré 
situado no estado do Rio Grande do Norte. Para compreender como se deu 
essas trajetórias foram feitas entrevistas com dez estudantes do curso de 
Ciências Sociais da Terra, entre eles cinco do gênero masculino e cinco do 
gênero feminino. Os estudantes da instituição relataram nas entrevistas todo seu 
percurso escolar desde o ensino fundamental até chegar a formação superior, e 
os resultados que pudemos obter foi sobre a importância das políticas públicas 
na vida desses sujeitos promovendo a sua emancipação social e o engajamento 
nos movimentos sociais, incentivando a luta em prol de seus direitos tanto pela 
redistribuição de terras quanto por uma educação pública de qualidade. O 
relatório é fruto do projeto de pesquisa “As trajetórias de escolarização dos 
jovens na educação e suas experiências de engajamento”, sob orientação da 
Prof.ª Dr.ª Irene Alves de Paiva no espaço disponibilizado pelo Grupo de Estudos 
e Práticas Educativas em Movimento – GEPEM na Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. 
 
Palavras-chave: Educação do campo. PRONERA. Trajetória escolar. 

Engajamento. Emancipaç 

TITLE: The school trajectory of young field workers: Assaré Patative Center - 

Ceará Mirim / RN 

Abstract 

The present work intends to analyze the school trajectories of the subjects of the 
rural areas, both in the social movements and in the rural settlements themselves, 
starting from public policies, especially in the scope of education with the National 
Program of Education in the Agrarian Reform - PRONERA. In this way, we intend 
to understand the entire educational path taken by the young men and women 
student of the Assaré Patativa Training Center located in the state of Rio Grande 
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do Norte. To understand how these trajectories took place, interviews were 
conducted with ten students of the Earth Social Sciences course, including five 
male and five female students. The students of the institution reported in the 
interviews their entire school career from elementary school to higher education, 
and the results we obtained were about the importance of public policies in the 
lives of these subjects promoting their social emancipation and engagement in 
social movements, encouraging the struggle for their rights for both land 
redistribution and quality public education. The report is the result of the research 
project “Trajectories of schooling of young people in education and their 
experiences of engagement”, under the guidance of Prof. Dr. Irene Alves de 
Paiva in the space provided by the Group on Studies and Educational Practices 
in Movement - GEPEM at the Federal University of Rio Grande do Norte 
 
Keywords: Field education. PRONERATE. School trajectory. Engagement 

Emancipation 
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TÍTULO: ENSINO DE MATEMÁTICA NO CONTEXTO EDUCACIONAL 

BILÍNGUE PARA SURDOS: CONCEITOS ESTATÍSTICOS 

Resumo 

A apropriação da Matemática é um desafio na Educação Básica Brasileira. E se 
em um aspecto geral os alunos estão indo mal, os alunos surdos sofrem uma 
maior baixa nesse quesito. Dessa forma é necessário que o processo se torne 
mais inclusivo e significativo aos alunos. Essa pesquisa partiu de de uma análise 
documental e uma investigação de campo, para repensar o ensino da 
Matemática e os conceitos estatísticos, tendo as fases do ciclo investigativo 
Problema, Planejamento, Dados, Análise e Conclusão como método para 
formação, intervenção e desenvolvimento da prática docente a fim de se discutir 
e refletir o letramento estatístico na própria escola. 

 
  
 

  

 
Palavras-chave: MATEMÁTICA. LETRAMENTO ESTATÍSTICO. SURDEZ. 

TITLE: Teaching Mathematics in the Bilingual Education Context for Deaf People: 

Statistical Concepts 

Abstract 

The appropriation of mathematics is a challenge in Brazilian Basic Education. 
And if overall students are doing poorly, deaf students suffer a higher drop in this 
regard. Thus it is necessary that the process becomes more inclusive and 
meaningful to the students. This research started from a documental analysis and 
a field investigation, to rethink the teaching of Mathematics and the statistical 
concepts, having the phases of the investigative cycle Problem, Planning, Data, 
Analysis and Conclusion as method for formation, intervention and development 
of the practice. teacher in order to discuss and reflect the statistical literacy in the 
school itself. 
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TÍTULO: Negritude e interseccionalidade: olhares decoloniais sobre a negritude 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo abordar questões étnico raciais na 
perspectiva de autores não europeus com o objetivo de não reforçar 
pensamentos e ideais eurocêntricos, promovendo a reflexão a respeito da 
construção da imagem da pessoa negra, sua auto identidade e as 
particularidades que compõem um grupo social interpretado como minoria que 
passou por um processo de colonização por parte de europeus que até hoje é 
responsável pela invisibilização desse povo. Para isso, neste primeiro ano de 
pesquisa, realizei estudos sobre obras de autores negros, de origem africana, 
com o objetivo de adquirir embasamento teórico para compreender a história sob 
outras perspectivas que não foram traçadas por protagonistas brancos. 
Objetivando, futuramente trabalhar com a decolonização do audiovisual. 
 
Palavras-chave: Comunicação; Negritude; Epistemologia; Pensamentos 

Subalternos 

TITLE: Blackness and Intersectionality: Decolonial Views on Blackness 

Abstract 

The present work has as racial ethnic theme from the perspective of non-
European authors with the objective of not following the Eurocentric thoughts and 
ideals, promoting a reflection on the construction of the black person's image, his 
automatic identity and the particularities that make up a group. interpreted as a 
minority that underwent a colonization process on our part that today is 
responsible for the invisibility of these people. This is the first year of research, 
conducting studies on works by black African authors, aiming to gain theoretical 
content to understand the perspectives on travel trafficked by white protagonists. 
Aiming in the future to work with a decolonization of audiovisual. 
 
Keywords: Communication; Blackness; Epistemology; Subaltern thoughts. 
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TÍTULO: Devoções religiosas e espaços sagrados: turismo religioso no Rio 

Grande do Norte 

Resumo 

A pesquisa desenvolvida pretendeu abordar os motivos que possibilitaram o 
crescimento do mercado religioso; sobretudo no que diz respeito ao mercado 
editorial religioso. Para isso, será feita uma abordagem histórica da formação da 
RCC nos Estados Unidos e sua posterior implementação no Brasil. Em seguida, 
pensaremos o que mudou após o surgimento da RCC no país, qual é o público 
que essa vertente da Igreja Católica atinge e como o perfil da RCC possibilitou 
a expansão do mercado editorial religioso. Para enriquecer a argumentação, 
será utilizado o resultado de uma breve experiência de observação participante 
realizada em uma missa na qual Pedro Siqueira estava presente. 
 
Palavras-chave: Mercado editorial religioso; RCC; Pedro Siqueira e Brasil. 

TITLE: THE FAITH AS A RELIGIOUS MERCHANDISE: CHURCH STRATEGIES 

CATHOLIC TO EXPAND AND MAKE MORE FAITHFUL 

Abstract 

This article aims to address the reasons that allowed the growth of the religious 
market; especially with regard to the religious publishing market. For this, a 
historical approach will be made to the formation of CCR in the United States and 
its subsequent implementation in Brazil. Then, we will think about what has 
changed since the beginning of the CCR in the country, what is the audience that 
this aspect of the Catholic Church reaches and how the profile of the CCR 
allowed the expansion of the religious publishing market. To enrich the 
argumentation, the result of a brief participant observation experience in a church 
will be used in which Pedro Siqueira was present. 
 
Keywords: Religious publishing market; CCR; Pedro Siqueira and Brazil. 
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TÍTULO: ANÁLISE DE REDES SOCIAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E 

GESTÃO SOCIAL: A PRODUÇÃO CIENTÍFICA E SEUS PESQUISADORES 

Resumo 

 

Esse trabalho estuda a análise de Redes Sociais na Administração Pública e 
Gestão Social: A produção científica e seus pesquisadores.O estudo se 
caracteriza-se como sendo exploratório-descritivo, com sua abordagem 
quantitativa, por usar da técnica bibliométrica, para sua construção houve 
oficinas de trabalho, discussões teóricas sobre os conceitos e metodologia, para 
posteriormente mapear as produções científicas em análise de redes sociais no 
campo da administração pública e gestão social. Os dados estudados foram 
extraídos do portal da CAPES, e estão em fase de análise, para formação de 
rede. 
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TITLE: ANALYSIS OF SOCIAL NETWORKS IN PUBLIC ADMINISTRATION 

AND SOCIAL MANAGEMENT: SCIENTIFIC PRODUCTION AND ITS 

RESEARCHERS 

Abstract 

This work is to study the analysis of Social Networks in Public Administration and 
Social Management: The scientific production and its researchers. The study is 
characterized as being exploratory-descriptive, with its quantitative approach, by 
using the bibliometric technique. For its construction there were workshops of 
work, theoretical discussions about the concepts and methodology, to later map 
the scientific productions in social network analysis in the field of public 
administration and social management. The data studied were extracted from the 
CAPES portal and are analyzed for network formation. 
 
Keywords: Public administration; Scientific production; Social Network Analysis 
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TÍTULO: A epistemologia da pessoa: análise histórico-jurídico-social. 

Resumo 

 

O estudo das ciências jurídicas e da ética requer um elemento precípuo e basilar 
para seu entendimento: o conceito de “pessoa”. Sabe-se que há a menção deste 
na Constituição Federal, que dispõe no artigo 1º, inciso III, sobre a dignidade da 
pessoa humana. Por conseguinte, pergunta-se o que é, de fato, uma “pessoa” 
para o ordenamento jurídico e para a sociedade, sobretudo, analisando o viés 
ético acerca da obra aristotélica Ética a Nicomaco e kantiana Fundamentação à 
metafísica dos costumes. Este estudo tem como objetivo a análise histórico-
moral-social e literária do termo citado, embasando-se na origem etimológica e 
na significação da palavra ao longo do tempo para compreender a aplicabilidade 
hodierna, sobretudo no que tange à legislação brasileira e à jurisdição atual. A 
metodologia utilizada terá o método de abordagem hipotético-dedutivo; natureza 
de pesquisa aplicada; abordagem qualitativa do problema, com objeto de 
pesquisa de análise exploratória; propósito da pesquisa de avaliação formativa; 
e técnica de pesquisa bibliográfica. Conclui-se que o termo “pessoa” se encontra 
vago. Há, assim, o estudo do Metadireito que vislumbra uma solução através da 
metafísica consoante ao aparato biológico, elucidando a celeuma envolta da 
vivência social, a construção histórica do Ser. 

 
 
Palavras-chave: Pessoa. Metadireito. Constituição Federal. 

TITLE: The epistemology of the person: historical-legal-social analysis. 

Abstract 

The study of the legal sciences and ethics requires a basic and basic element for 
their understanding: the concept of “person”. It is known that this is mentioned in 
the Federal Constitution, which provides in article 1, third paragraph, about the 
dignity of the human person. Therefore, one wonders what is, in fact, a “person” 
for the legal system and for society, above all, analyzing the ethical bias about 
the Aristotelian work Ethics to Nicomaco and Kanthian. This study aims at the 
historical-moral-social and literary analysis of the term, based on the etymological 
origin and the meaning of the word over time, to understand today's applicability, 
especially with regard to Brazilian law and jurisdiction. Current. The methodology 
used will have the hypothetical-deductive approach method; nature of applied 
research; qualitative approach of the problem, with object of exploratory analysis 
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research; purpose of formative assessment research; and technique of 
bibliographic research. It follows that the term “person” is vague. Thus, there is 
the study of the Metadright that envisions a solution through metaphysics in 
consonance with the biological apparatus, elucidating the excitement surrounding 
social experience, the historical construction of being. 
 
Keywords: Person. Metaright. Federal Constitution. 
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TÍTULO: POLÍTICAS PÚBLICAS E ENERGIAS RENOVÁVEIS NO RIO 

GRANDE DO NORTE 

Resumo 

 

As matrizes energéticas tornaram-se uma esfera indispensável para o 
desenvolvimento local de uma nação, consolidando a ascensão e influência de 
uma região, dando-a representação autônoma de recursos para o crescimento 
social e econômico. A vista disso, o planejamento estratégico e governamental 
de uma gestão possui uma importância preponderante para o gerenciamento e 
controle das ações locais, uma vez que, a exploração adequada dos meios para 
a produção de energia de forma significativa e ampla gera um retorno 
significativo, tendo em vista que, contribui para o progresso dos índices de 
desenvolvimento, ascensão social da população, etc. O estudo realizado possui 
como característica central descrever quais políticas públicas de incentivos 
foram implementadas no estado do Rio Grande do Norte nas últimas duas 
décadas, que nortearam e fortaleceram a construção de um setor energético 
consolidado a nível nacional, e qual seu potencial de desenvolvimento que, por 
sua vez, manteve o estado como um dos maiores produtores de energia através 
de fontes renováveis. Seguindo esta perspectiva o artigo em questão busca 
indagar que ferramentas foram utilizadas como objeto norteador para que setor 
público com parceria junto a iniciativa privada pudesse buscar desenvolver e 
estimular o crescimento econômico, social e ambiental integralizando as 
microrregiões do estado. 
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TITLE: PUBLIC POLICIES AND RENEWABLE ENERGY IN RIO GRANDE DO 

NORTE 

Abstract 

 

Energy matrices have become an indispensable sphere for the local development 
of a nation, consolidating the rise and influence of a region, giving it an 
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autonomous representation of resources for social and economic growth. In view 
of this, the strategic and governmental planning of a management is of paramount 
importance for the management and control of local actions, since the proper 
exploitation of the means for the production of energy significantly and broadly 
generates a significant return, having as it contributes to the progress of the 
indices of development, social increase of the population, The study carried out 
has as its central feature to describe which public incentive policies were 
implemented in the state of Rio Grande do Norte in the last two decades, which 
guided and strengthened the construction of a nationally consolidated energy 
sector, and what its development potential, In turn, it has maintained the state as 
one of the largest producers of energy through renewable sources. Following this 
perspective the article in question seeks to investigate which tools were used as 
a guiding object so that the public sector with partnership with the private sector 
could seek to develop and stimulate economic, social and environmental growth 
by integrating the microregions of the state. 
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TÍTULO: Projeto Modular: explorações de procedimentos metodológicos com a 

participação da criança para a criação de um jogo educativo 

Resumo 

Este artigo apresenta e discute uma experiência do processo de criação de 
material lúdico que auxilie a aprendizagem do alfabeto de crianças em processo 
de alfabetização. A proposta de produzir formas modulares, em especial a 
tipografia, norteou a condução da pesquisa. Neste sentido, a composição das 
peças para formar as letras e posterior impressão é uma maneira para estimular 
a alfabetização. Diante da carência deste tipo de material, esta investigação 
objetivou desenvolver um kit modular, introduzindo conhecimentos sobre a 
estrutura do desenho das letras, por intermédio da atividade de construção e 
impressão. Tipografia modular é aquela em que todos os caracteres podem ser 
construídos a partir de um conjunto finito de módulos e que combinados produza 
todos os caracteres do alfabeto. Para alcançar tal propósito, foram levantados 
os fundamentos da tipografia e do brincar, e posteriormente, analisados projetos 
similares. Desse modo, adotou-se a os procedimentos metodológicos 
defendidos por Munari (1998) e Restelli (2013), associando nas etapas as 
ferramentas do design colaborativo. Como resultado, esse processo possibilitou 
a geração de duas alternativas de kit modular e espera-se que eles possam ser 
avaliados com o público-alvo, fornecendo uma continuidade nos produtos 
obtidos. Esta investigação pretende ainda contribuir com a discussão entre os 
métodos de design e processos de alfabetização para desenvolver um jogo 
educativo com a participação da criança. 

 
Palavras-chave: design colaborativo. tipografia. método. jogo. alfabetização 

TITLE: Modular Project: explorations of methodological procedures with the 

participation of children for the creation of an educational game 

Abstract 

This article presents and discusses an experience of the process of creating 
playful material that helps the alphabet learning of children in the process of 
literacy. The proposal to produce modular forms, especially typography, guided 
the research. In this sense, the composition of the pieces to form the letters and 
subsequent printing is a way to stimulate literacy. Given the lack of this type of 
material, this research aimed to develop a modular kit, introducing knowledge 
about the structure of letter design through the construction and printing activity. 
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Modular typography is one in which all characters can be constructed from a finite 
set of modules and in combination produce all the characters of the alphabet. To 
achieve this purpose, the foundations of typography and play were raised, and 
similar projects were subsequently analyzed. Thus, we adopted the 
methodological procedures defended by Munari (1998) and Restelli (2013), 
associating the collaborative design tools in the steps. As a result, this process 
has enabled the generation of two modular kit alternatives and is expected to be 
evaluated with the target audience, providing continuity in the products obtained. 
This research also aims to contribute to the discussion between design methods 
and literacy processes to develop an educational game with the participation of 
children. 
 
Keywords: colaborative design. typograph. methods. game. literacy 
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TÍTULO: LITERATURA INFANTIL NEGRA - questões de desafio crítico na obra 

“Pedro Noite” 

Resumo 

Este artigo apresenta análises decorrentes do plano de trabalho O Professor e a 
Literatura Infantil Negra na sala de aula: questões de desafio crítico - 1ª etapa, 
vinculado ao grupo de Pesquisa Ensino e Linguagem (PROPESQ/UFRN). A 
pesquisa tem natureza qualitativa e valoriza a interação do pesquisador no 
campo investigado e o processo de constituição de dados. A interpretação e a 
atribuição de significados foi elaborada a partir de livros de literatura infantil negra 
do acervo do PNBE. Os livros selecionados foram abordados mediante roteiro 
de análise, favorecendo uma leitura detalhada e avaliativa sobre o objeto 
investigado, isto é, as questões de desafio crítico sobre racismo e preconceito 
étnico-racial na literatura infantil negra. A obra analisada para o desenvolvimento 
de questões críticas foi “Pedro Noite”, de autoria de Caio Riter, livro publicado 
pela editora Biruta, em 2011. A análise da obra selecionada fundamentou-se nos 
estudos sobre literatura infantil negra (AMARILHA e CAMPOS, 2015); 
personagem (BRAIT, 2017); racismo e preconceito (RIBEIRO, 2006; SANTOS, 
1984); questões de desafio crítico (ANGELO, 2014; FREITAS, 2005) e educação 
(FREIRE, 2015; CANDAU, 2013). Considerando como categorias axiais à 
abordagem da literatura infantil negra os conceitos de raça, etnia, preconceito e 
racismo, constata-se que a obra Pedro Noite (RITER, 2011) provoca a discussão 
sobre esses conceitos ao tematizar o processo de identificação vivenciado pelo 
personagem principal. 
 
Palavras-chave: LITERATURA INFANTIL NEGRA, LITERATURA INFANTIL, 

PEDRO NOITE, PNBE 

TITLE: BLACK CHILD LITERATURE - questions of critical challenge in the work 

“Pedro Noite” 

Abstract 

 

The paper presents analyzes resulting from the work plan The Teacher and the 
Black Children's Literature in the classroom: critical challenge issues - 1st stage 
linked to the Teaching and Language Research group (PROPESQ / UFRN). The 
research is of qualitative nature in education that values the interaction of the 
researcher in the investigated field and the process of constitution of data of 
qualitative nature. The selected work from the PNBE collection for analysis and 
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development of critical issues was “Pedro Noite”, by Caio Riter, published by 
Biruta publishing house in 2011. The analysis of the selected work is based on 
studies of black children's literature (AMARILHA AND CAMPOS, 2015); 
character (BRAIT, 2017); racism and ethnic-racial prejudice (RIBEIRO, 2006; 
SANTOS, 1984) issues of critical challenge (ANGELO, 2014; FREITAS, 2005) 
and education (FREIRE, 2015; CANDAU, 2013). 

 
 
Keywords: BLACK CHILD LITERATURE, CHILD LITERATURE, PEDRO NOITE, 

PNBE 
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TÍTULO: ETIMOLOGIAS DE ISIDORO DE SEVILLA: UMA PROPOSTA DE 

TRADUÇÃO 

Resumo 

  

 

No campo da Etimologia, uma das primeiras obras de grande importância para 
a Historiografia Linguística é EtymologiarumsiveOriginum (Sobre as Etimologias 
ou Origens), escrita por Isidoro de Sevilla, entre os meados do século VII. 
Embora de notável reconhecimento e importância para os estudos da linguagem, 
a obra carece ainda de tradução que permita o acesso às ideias expostas pelo 
autor. Considerando esse fato, este artigo tem como objetivo apresentar, em 
língua portuguesa, excertos da tradução já desenvolvida do livro que discorre 
sobre a Retórica. Destacamos o fato de que a obra, escrita em latim, não tem 
tradução em português e, dada a importância que ela apresenta no campo das 
ideias linguísticas, faz-se necessário que dela se desenvolvam traduções 
comentadas que permitam acesso à metodologia e às reflexões desenvolvidas 
por estudiosos da Idade Média sobre a linguagem. 

 
Palavras-chave: Etymologiarum sive Originum. Etimologia. Tradução. Retórica. 

TITLE: ETYMOLOGIES OF ISIDORE OF SEVILLE: A PROPOSAL OF 

TRANSLATION 

Abstract 

  

 

In the field of Etymology, one of the first works of great importance to Linguistics 
Historiography is Etymologiarum sive Originum (On the Etymologies or Origins), 
written by Isidore of Seville in the middle of the 7th century. Although the work 
has remarkable acknowledgment and importance for the studies of language, it 
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still lacks a translation which would allow the ideas exposed by the author. 
Considering this fact, this article aims to present in the portuguese language 
excerpts of the translation already developed of the book on Rhetoric. We 
highlight the fact that the work, written in latin, doesn't have translation in 
portuguese, as well as, considering the importance that it has in the field of 
linguistic ideas, it turns out to be necessary to develop commented translations, 
after which the methodology and reflections developed by the scholars of Middle 
Age on language may become accesible. 

 
Keywords: Etymologiarum sive Originum. Etimology. Translation. Rhetoric. 
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TÍTULO: O filho pródigo em Grandes esperanças: uma reflexão filosófica 

Resumo 

 

Tendo como alicerce o Barroco, para além da estética, com suas tramas, 
dualismo e contradições que estão contidos em seu contexto subjetivo, nos 
propomos a estudar e analisar as marcas da identidade barroca na peça 'Na 
festa de Natal ou pregação universal" da autoria do padre José de Anchieta. Este 
trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa "O teatro anchietano na formação 
da Literatura Brasileira" e tem como principal objetivo observar as marcas 
barrocas contidas nessa peça para firmar o argumento de que a obra anchietana 
é parte fundamental para a formação da identidade literária brasileira. 
Ressaltamos que, neste estudo, não se ignora o fato de Anchieta ser um 
colonizador, tão pouco nos é ignoto que o que o trouxe a estas terras foi o intuito 
de evangelizar os homens que aqui habitavam primordialmente. Contudo, nessa 
análise, nos interessa aqui clarificar e solidificar a marca indelével que os escritos 
e atitudes desse jesuíta imprimiram contribuindo valorosamente para a formação 
da literatura do nosso país. Conforme nos esclarece Cardoso (1977, p.115), “o 
auto agradou inteiramente e repetiu-se por toda a costa brasileira, com 
adaptações maiores ou menores, conforme as circunstâncias de tempo e lugar: 
hoje diríamos que ‘esteve no cartaz’ por anos inteiros.” Como aporte teórico, 
citamos Prado (1993), Bosi (1992), Hernandes (2008), entre outros. 

 
 
Palavras-chave: Anchieta. Barroco. Identidade. Literatura brasileira. 

TITLE: The prodigal son in Great Expectations: a philosophical overview 

Abstract 

 

Adopting as foundation the Baroque, beyond esthetics, with its plots, dualism and 
contradictions contained in its subjective context, this research proposes to study 
and analyze the baroque identity marks in the play “Na festa de Natal ou 
pregação universal” by the Father José de Anchieta. This work is linked to the 
research project “O teatro anchietano na formação da Literatura Brasileira” and 
presents as main goal the observation of baroque marks contained in this play to 
establish the argument that the work of Anchieta is a fundamental part of the 
Brazilian literary identity formation. It should be noted that, in this study, the fact 
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that Anchieta is a colonizer is not ignored, nor is the motivation that brought him 
to the land, which was to evangelize the men who first populated it, overlooked. 
Nevertheless, in this analysis, the interest is to clarify and solidify the indelible 
mark that this Jesuit's writings and actions made, with valuable contributions to 
the formation of the Brazilian literature. According to Cardoso (1977, p.115) “the 
auto caused a complete delight and was replayed across the Brazilian coast with 
major and minor adaptations under the circumstances of time and place: today 
we would say that ‘it was in theaters’ for whole years.”. As theoretical basis, Prade 
(1993), Bosi (1992), Hernandes (2008), among others, were adopted. 

 
 
Keywords: Anchieta. Baroque. Identity. Brazilian literature. 
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TÍTULO: De “Love in Vain” a “Amor em Vão”:Tradução comentada de uma 

canção de Robert Johnson 

Resumo 

Este trabalho é um dos resultados do projeto de pesquisa PIJ15800-2018 
(PROPESQ-UFRN), “Tradução de Letras de Canções da Música Popular 
Brasileira e da Música Popular Anglo-Americana: aspectos teóricos e práticos”, 
desenvolvido desde 2017. Após lermos e discutirmos textos teóricos sobre 
tradução (MUNDAY, 2016; BAKER, 2011; BARBOSA, 2007), tradução literária 
(BRITTO, 2016) e, mais especificamente, tradução de letras de canção (LOW, 
2017), fizemos oficinas de tradução de canções. Na etapa 2018-2019 do projeto, 
elegemos as obras de Noel Rosa (1910-1937), primeiro compositor de sambas 
urbanos com substancial obra preservada em fonogramas; e Robert Johnson 
(1911-1938), também com expressivo legado em gravações, considerado um 
dos fundadores do blues. Neste paper, comentamos a tradução que fizemos de 
“Love in Vain”, uma das canções mais conhecidas de Johnson. Seguimos o 
“Princípio do Pentatlo”, formulado por Peter Low (2017), que estabelece cinco 
critérios para que se traduza, com êxito, uma letra de canção: ritmo, sentido, 
cantabilidade, rimas e naturalidade. Conseguimos produzir uma versão da letra 
cantável em português, sobre a mesma melodia da versão original, preservando-
lhe o sentido e mantendo rimas. As particularidades da tradução, bem como os 
trechos que representaram especial desafio, são comentadas ao longo do paper. 
 
Palavras-chave: Estudos de tradução. Tradução de letras de canção. Robert 

Johnson. Pet 

TITLE: From “Love in Vain” to “Love in Vain”:Commented translation of a song 

by Robert Johnson 

Abstract 

 

This paper is part of the activities developed by the research project “Song lyric 
translation from Brazilian Popular Music and Anglo-American Popular Music: 
theoretical and practical aspects” (PIJ15800-2018, PROPESQ-UFRN). After 
Reading and discussing theoretical texts about translation (MUNDAY, 2016; 
BAKER, 2011; BARBOSA, 2007), literary translation (BRITTO, 2016) and, more 
specifically, song lyric translation (LOW, 2017), we had song lyrics translation 
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workshops. In its 2018-2019 phase, we chose to translate and analyze the works 
of Noel Rosa (1910-1937), the first composer of urban sambas to have a 
substantial number of recorded songs; and Robert Johnson (1911-1938), who 
also left an expressive recorded legacy, considered one of the fathers of the 
blues. In this paper, we comment on the translation of “Love in Vain”, one of 
Johnson’s most famous songs. The translation followed the “Pentathlon 
Principle” as put forward by Peter Low (2017), who proposes five criteria for song 
lyric translation: rhythm, sense, singability, naturalness, and rhymes. We 
produced a singable version of the lyrics in Portuguese, one that can be sung 
over the original melody, preserving its sense and including rhymes. The quirks 
of this translation, as well as the challenges faced, will be commented on in the 
paper. 

 
 
Keywords: Translation studies. Song lyric translation. Robert Johnson. Peter Low 
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TÍTULO: Tocar e resistir: compreendendo indicadores de resiliência em um 

projeto de musicalização na zona oeste de Natal/RN 

Resumo 

O presente estudo de caso se insere em um conjunto de pesquisas realizadas 
na ONG Atitude Cooperação, onde são ofertados projetos de arte e cultura e 
esporte para crianças e jovens moradores regiões periféricas. A violência no 
Brasil atinge de modo intenso os jovens pobres das regiões periféricas do país. 
Nesses espaços, a ausência de efetivação de políticas públicas voltadas para 
esse segmento agrava ainda mais a condição existencial e concreta desses 
moradores. Nesse sentido, o presente estudo de caso, tem como o objetivo 
compreender o impacto que a arte e cultura tem sobre o desenvolvimento de 
mecanismos de resiliência em um jovem, participante do projeto social Atitude 
Cooperação, no bairro Bom Pastor em Natal-RN. Este estudo tomou por base a 
teoria ecológica sobre resiliência desenvolvida por Ungar (2008), que considera 
aspectos culturais e contextuais. Ela não se concerne somente com o nível do 
indivíduo, uma vez que o desenvolvimento resiliência se dá na relação com o 
outros, através do apoio de uma rede social. As entrevistas foram realizadas 
conforme Jovchelovitch e Bauer (2002), considerando o que orientam sobre 
pesquisa narrativa e analisadas conforme o método de análise temática de 
conteúdo. Concluímos que a participação em atividades de musica e teatro na 
ONG Atitude Cooperação produziu impactos positivos na resiliência do jovem 
estudado, oferecendo apoio, conhecimento e oportunidades que permitiram a 
superação de desafios e seu desenvolvimento enquanto pessoa. 
 
Palavras-chave: Resiliencia. Arte e Cultura. Projetos Sociais. 

TITLE: Playing and Resisting: understanding resilience indicators in 

musicalization social project in the west zone of Natal-RN 

Abstract 

This case study is part of a set of research conducted at the ONG Atitude 
Cooperação, where art and culture and sports projects are offered to children and 
young people living in peripheral regions. Violence in Brazil affects the poor 
young people in the peripheral regions of the country. In these spaces, the lack 
of effective public policies aimed at this segment further aggravates the existential 
and concrete condition of these residents. In this sense, the present case study 
aims to understand the impact that art and culture has on the development of 
resilience mechanisms in a youth, participant of the social project Atitude 
Cooperação, in the Bom Pastor neighborhood in Natal-RN. This study was based 
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on the ecological theory of resilience developed by Ungar (2008), which 
considers cultural and contextual aspects. It is not only concerned with the level 
of the individual, since resilience develops in relation to others through the 
support of a social network. The interviews were conducted according to 
Jovchelovitch and Bauer (2002), considering what they advise on narrative 
research and analyzed according to the thematic content analysis method. We 
conclude that participation in music and theater activities at the NGO Atitude 
Cooperação produced positive impacts on the resilience of the young studied, 
offering support, knowledge and opportunities that allowed them to overcome 
challenges and their development as a person. 
 
Keywords: Resilience. Arts Based Interventions 
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TÍTULO: NÍVEL DE DIVULGAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS CLUBES DE FUTEBOL 

BRASILEIROS 

Resumo 

Este trabalho buscou identificar quais dessas informações, obrigatórias e não 
obrigatórias, são divulgadas pelas agremiações, gerando um índice que 
determina o quanto cada time dissemina. Para realizar essa pesquisa, 
examinou-se os sites oficiais das agremiações que fazem parte do ranking 
nacional dos clubes 2018 da CBF, um checklist foi elaborado e dados foram 
colhidos afim de realizar uma análise e elaborar um índice que demonstrasse 
quantas dessas informações estes times estão publicando. Como resultado foi 
possível perceber que muitos clubes ainda não possuem uma preocupação com 
relação à reponsabilidade social, governança e seus recursos humanos. Em 
contrapartida, com relação às ferramentas para o usuário, as agremiações 
possuem muito mais destas em seus websites. Quanto à divulgação de 
informações contábeis e financeiras, muitos clubes ainda devem realizar tais 
publicações, visto que não chega a 35% o percentual de times que divulgam, por 
exemplo, seu estatuto social. Através de análise do índice elaborado, foi possível 
visualizar que muitas agremiações divulgam poucos dos itens pesquisados, ou 
não possuem website oficial e isto demonstra pouca cautela por parte da 
governança corporativa com relação ao marketing de seus clubes.  Sugere-se 
novas pesquisas no intuito de elucidar os determinantes da divulgação 
voluntária, principalmente no que tange aos aspectos contábeis. Outras 
questões que podem ser abordadas é o custo-benefício da divulgação, o que 
poderia atrair inves 
 
Palavras-chave: disclosure, CBF, PROFUT 

TITLE: VOLUNTARY DISCLOSURE LEVEL OF BRAZILIAN SOCCER CLUBS 

Abstract 

This paper sought to identify which of these mandatory and non-mandatory 
information is disclosed by the associations, generating an index that determines 
how much each team disseminates. To conduct this research, we examined the 
official sites of the associations that are part of the national ranking of the 2018 
CBF clubs, a checklist was prepared and data were collected in order to perform 
an analysis and elaborate an index that showed how much of this information 
these teams are. publishing. As a result it was possible to realize that many clubs 
still do not have a concern about social responsibility, governance and their 
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human resources. On the other hand, regarding user tools, associations have 
much more of these on their websites. Regarding the disclosure of accounting 
and financial information, many clubs must still carry out such publications, as the 
percentage of teams that disclose, for example, their bylaws does not reach 35%. 
Through the analysis of the elaborated index, it was possible to see that many 
associations disclose few of the researched items, or do not have official website 
and this shows little caution on the part of corporate governance regarding the 
marketing of their clubs. Further research is suggested in order to elucidate the 
determinants of voluntary disclosure, especially regarding accounting aspects. 
Other issues that can be addressed are the cost-effectiveness of disclosure, 
which could attract investors 
 
Keywords: disclosure, CBF, PROFUT 
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TÍTULO: BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: pontos e contrapontos de 

uma análise crítica 

Resumo 

O presente artigo analisa os discursos que permearam o processo de construção 
e homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no Brasil, cujos 
dados foram construídos pela pesquisa intitulada “A base Nacional Comum 
Curricular: sentidos políticos e implicações pedagógicas” (NASCIMENTO, 2018). 
Busca-se a partir do presente estudo analisar os fundamentos políticos e 
pedagógicos da BNCC, assim como compreender o conceito de currículo que 
permeia esse documento, realizando ainda uma discussão em torno das 
análises dos leitores críticos que trazem as suas visões a respeito da BNCC. 
Para a realização dessa investigação utilizou-se da pesquisa documental e 
bibliográfica. Na pesquisa documental foi realizada a leitura e análise dos textos 
oficiais, tendo como principal documento a própria BNCC. Através dos estudos 
realizados e partindo do entendimento de que o currículo representa um campo 
de disputas e interesses, Pelas leituras críticas, compreendeu-se ainda, a Base 
enquanto um dispositivo/instrumento normativo, estando muito mais relacionado 
com a perspectiva de um plano a ser cumprido,  e que os processos de sua 
implementação colocam desafios para outros campos como o da formação 
docente. Pelas leituras críticas, compreendeu-se ainda, a Base enquanto um 
instrumento que traduz um caráter homogeneizador, através do qual se pretende 
ter um tipo de controle sociocultural e político perante o conhecimento e os 
sujeitos que fazem parte do âmbito educacional. 
 
Palavras-chave: CURRICULO.BASE NACIONAL COMUM 

CURRICULAR.FUNDAMENTOS POLITICOS. 

TITLE: CURRICULAR COMMON NATIONAL BASIS: points and counterpoints 

of a critical analysis 

Abstract 

 

This article analyzes the discourses that permeated the process of construction 
and homologation of the National Common Curriculum Base (BNCC) in Brazil, 
whose data were constructed by the research entitled “The National Common 
Curriculum Base: political meanings and pedagogical implications” 
(NASCIMENTO, 2018). . The present study seeks to analyze the political and 
pedagogical foundations of the BNCC, as well as to understand the concept of 
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curriculum that permeates this document, also conducting a discussion around 
the analyzes of critical readers who bring their views on the BNCC. To carry out 
this investigation we used the documentary and bibliographical research. In the 
documentary research, the official texts were read and analyzed, having as main 
document the BNCC itself. Through the studies carried out and starting from the 
understanding that the curriculum represents a field of disputes and interests, 
From the critical readings, the Basis was also understood as a normative device 
/ instrument, being much more related to the perspective of a plan to be 
implementation processes pose challenges for other fields such as teacher 
education. From the critical readings, it was also understood, the Base as an 
instrument that translates a homogenizing character, through which it is intended 
to have a kind of sociocultural and political control before the knowledge and the 
subjects that are part of the educational scope. 

 
 
Keywords: CURRICULO.BUARY NATIONAL CURRICULAR.POLICY 

GROUNDS. 
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TÍTULO: Representações Sociais e os Desafios do Ensino de Sociologia: 

representações dos estudantes do ensino médio. 

Resumo 

Resultado da pesquisa de Iniciação Científica: “Representações Sociais e os 
Desafios de se Ensinar Sociologia no Ensino Médio: por uma prática pedagógica 
inovadora e tecnológica”, que teve como produto o Trabalho de Conclusão de 
Curso: “Representações Sociais de alunos do Ensino Médio sobre a sociologia”. 
Nesse estudo tivemos como objetivo analisar as representações sociais dos 
estudantes do ensino médio sobre a disciplina de sociologia. A pesquisa foi 
realizada no ano de 2018 na Escola Estadual União do Povo de Cidade Nova, 
no bairro de Cidade Nova, Zona Oeste da cidade do Natal/RN, com os alunos do 
terceiro ano do ensino médio, última etapa da formação secundarista. Valemo-
nos como aporte teórico a Teoria das Representações Sociais, proposta por 
Moscovici (2012). A investigação se deu através de pesquisa socio-
antropológico, com o intuito de compreender a realidade socio-escolar dos 
estudantes; para coleta dos elementos representacionais, utilização da Técnica 
de Associação Livre de Palavras_ TALP, estimulando os alunos e alunas com o 
termo indutor: “a disciplina de sociologia é...”. Para o tratamento dos dados 
utilizamos por meio do modelo interpretativo de Arruda (2005) e da análise de 
conteúdo de Bardin (2004) onde fora agrupado as representações evocadas em 
três categorias, onde foi percebido uma relação entre conteúdos, práticas 
pedagógicas (docente) e prática cotidiana (discentes), nesse sentido 
observamos indícios de representações sociais por parte dos estudantes. 
 
Palavras-chave: Representações sociais; sociologia; ensino. 

TITLE: Social Representations and the Challenges of Sociological Teaching: 

representations of high school students. 

Abstract 

Result of the Scientific Initiation research: “Social Representations and the 
Challenges of Teaching Sociology in High School: for an Innovative and 
Technological Pedagogical Practice”, which had as its product the Course 
Conclusion Work: “Social Representations of High School Students on sociology 
”. In this study we aimed to analyze the social representations of high school 
students about the discipline of sociology. The research was carried out in 2018 
at the União do Povo State School of Cidade Nova, in Cidade Nova 
neighborhood, West Zone of Natal / RN, with the students of the third year of high 
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school, the last stage of secondary education. We use as theoretical contribution 
the Theory of Social Representations, proposed by Moscovici (2012). The 
investigation took place through socio-anthropological research, in order to 
understand the socio-school reality of the students; to collect the representational 
elements, use the Free Word Association Technique_ TALP, stimulating the 
students with the inductive term: "the discipline of sociology is ...". For the 
treatment of the data we used through the interpretative model of Arruda (2005) 
and the content analysis of Bardin (2004) where the evoked representations were 
grouped in three categories, where it was perceived a relation between contents, 
pedagogical practices (teacher) and everyday practice (students), in this sense 
we observe evidence of social representations by the students. 
 
Keywords: Social representations; sociology; teaching. 
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TÍTULO: A HABITAÇÃO SOCIAL EM PROGRAMAS E AÇÕES DE 

REABILITAÇÃO DE SÍTIOS HISTÓRICOS: O REHABITAR RIBEIRA EM 

NATAL/RN 

Resumo 

Os centros tradicionais tem a sua dinâmica urbana diminuída devido, em grade 
parte, ao esvaziamento do uso habitacional nestas áreas. Com isso, a pesquisa 
"A HABITAÇÃO SOCIAL EM PROGRAMAS E AÇÕES DE REABILITAÇÃO DE 
SÍTIOS HISTÓRICOS: O REHABITAR RIBEIRA EM NATAL/RN" parte da 
importância da discussão de contextos urbanos e sociais atuais no âmbito 
acadêmico, apresentando como objetivo geral a análise de programas e ações 
contemporâneos em sítios históricos sob a ótica dos conceitos propostos pela 
Reabilitação Urbana Integrada, a qual coloca como prioridade a promoção da 
boa habitabilidade nestas zonas. Ademais, por integrar o acordo de cooperação 
entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a Câmara Municipal de 
Torres Vedras, utiliza-se o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de 
Torres Vedras (Portugal) como estudo de caso para posterior comparação. 
Diante disso, a participação como bolsista de iniciação científica resultou no 
desencadeamento do Trabalho Final de Graduação "Permanecer Ribeira: uma 
proposta de Reabilitação Urbana Integrada para o bairro da Ribeira (Natal/RN) 
por meio dos princípios da Permacultura", o qual foi desenvolvido levando em 
consideração os planos de reabilitação analisados na presente pesquisa. 
 
Palavras-chave: Reabilitação urbana; habitação social; centros históricos 

TITLE: SOCIAL HOUSING IN HISTORIC SITE REHABILITATION PROGRAMS 

AND ACTIONS: THE "REHABITAR RIBEIRA" IN NATAL/RN 

Abstract 

Traditional centers have their urban dynamics diminished due, to a large extent, 
to the depletion of housing use in these areas. Thus, the research "Social housing 
in programs and actions of rehabilitation of historical sites: the Rehabitar Ribeira 
in Natal/RN" starts from the importance of the discussion of current urban and 
social contexts in the academic field, presenting as a general objective the 
analysis of programs and contemporary actions in historical sites from the 
perspective of the concepts proposed by the Integrated Urban Rehabilitation, 
which prioritizes the promotion of good habitability in these areas. In addition, as 
part of the cooperation agreement between the Federal University of Rio Grande 
do Norte and the City Hall of Torres Vedras, the Torres Vedras Strategic Urban 
Development Plan (Portugal) is used as a case study for further comparison. 
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Therefore, the participation as a scientific initiation scholar resulted in the 
launching of the Final Graduate Work "Permanecer Ribeira: a proposal of 
Integrated Urban Rehabilitation for the Ribeira neighborhood (Natal / RN) through 
the principles of Permaculture", which was developed taking into consideration 
the rehabilitation plans analyzed in the present research. 
 
Keywords: Urban rehabilitation; social habitation; historical centers 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO PLUVIOMÉTRICA DOS MUNICÍPIOS DO RIO 

GRANDE DO NORTE INSERIDOS NAS UNIDADES DE PAISAGEM 

Resumo 

A análise pluviométrica de uma localidade ou região é um instrumento de suma 
importância para compreender a paisagem que ali está inserida, bem como pode 
ser utilizada para um melhor planejamento dos aspectos sociais e econômicos 
através do Poder Público. Portanto, este trabalho tem como objetivo analisar e 
caracterizar a pluviometria dos municípios do Rio Grande do Norte inseridos nas 
unidades de paisagem propostas por Amorim et al. Foram utilizados dados 
brutos fornecidos pela EMPARN para a confecção de planilhas no software Excel 
2016 e, posteriormente utilizou-se os dados compilados para a confecção de 
mapa pluviométrico no software ArcGIS (ArcMap 10.5). Os resultados 
demonstram, de forma mais detalhada, que os aspectos observados in loco pela 
pesquisa-base, realmente caracterizam as unidades de paisagem estudadas, 
em relação à pluviometria, porém faz-se necessário um estudo mais 
aprofundado, já que há divergências com relação aos períodos analisados, a 
depender do município. E, que compreender melhor essa temática auxilia numa 
visão geral da espacialização pluviométrica do Estado e das regionalizações 
propostas anteriormente. 
 
Palavras-chave: Pluviometria. Unidades de Paisagem. Rio Grande do Norte. 

TITLE: PLUVIOMETRIC CHARACTERIZATION OF RIO GRANDE DO NORTE 

MUNICIPALITIES IN LANDSCAPE UNITS 

Abstract 

Rainfall analysis of a locality or region is an extremely important tool to 
understand the landscape that is inserted there and can be used for better 
planning of social and economic aspects through the Government. Therefore, this 
paper aims to analyze and characterize the rainfall of the municipalities of Rio 
Grande do Norte inserted in the landscape units proposed by Amorim et al. Raw 
data provided by EMPARN were used to make spreadsheets in the Excel 2016 
software and, subsequently, the data compiled for making the rain map in the 
ArcGIS software (ArcMap 10.5). The results show, in more detail, that the aspects 
observed in loco by the base research, really characterize the studied landscape 
units, in relation to the rainfall, but a more in-depth study is necessary, since there 
are divergences regarding the analyzed periods, depending on the municipality. 
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And that a better understanding of this theme helps in an overview of the state's 
rainfall spatialization and the previously proposed regionalizations. 
 
Keywords: Rainfall. Landscape Units. Rio Grande do Norte. 
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TÍTULO: Investigação da atenção durante avaliação prática de anatomia através 

da variabilidade da frequência cardíaca 

Resumo 

 

Elucidar os mecanismos envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem é 
indubitavelmente uma das principais preocupações das instituições 
educacionais. É notório que um dos protagonistas desses processos é a 
atenção, visto que antes de aprender efetivamente, os indivíduos estão 
constantemente selecionando à quais dos vários estímulos responder e 
absorver. Tendo em vista que a atenção pode ser estudada em múltiplas 
abordagens, há a necessidade de medir objetivamente esse processo. 
Consideráveis evidências têm demonstrado que o sistema nervoso autônomo 
desempenha um papel central na regulação emocional e cognitiva, e que há uma 
associação direta entre variabilidade da frequência cardíaca e o desempenho 
cognitivo. Pensando nisso, nesse trabalho nós utilizamos um sistema baseado 
na plataforma Arduíno e sensor de pulso para detecção e armazenamento do 
sinal cardíaco previamente desenvolvido no nosso laboratório, para avaliar a 
atenção durante avaliação prática de anatomia através da variabilidade da 
frequência cardíaca. Nossos resultados sugerem que a "gincana" da anatomia é 
uma metodologia que estimula o engagamento cognitivo dos estudantes a cada 
3 minutos, podendo ser uma metodologia de ensino que contribui para 
aprendizagem dos estudantes. 

 
 
Palavras-chave: variabilidade da frequência cardíaca, avaliação anatomia, 

atenção 

TITLE: Attention investigation during practical assessment of anatomy through 

heart rate variability 

Abstract 

To elucidate the mechanisms involved in the teaching and learning processes is 
undoubtedly one of the main concerns of educational institutions. It is notorious 
that one of the protagonists of these processes is attention, since before learning 
effectively, individuals are constantly selecting which of the various stimuli to 
respond to and absorb. Given that attention can be studied in multiple 
approaches, there is a need to objectively measure this process. Considerable 
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evidence has shown that the autonomic nervous system plays a central role in 
emotional and cognitive regulation, and that there is a direct association between 
heart rate variability and cognitive performance. With this in mind, we used a 
system based on the Arduino platform and pulse sensor to detect and store the 
cardiac signal previously developed in our laboratory, to evaluate the attention 
during practical anatomy evaluation through heart rate variability. Our results 
suggest that the anatomy "scavenger hunt" is a methodology that stimulates 
students' cognitive engaging every 3 minutes and may be a teaching 
methodology that contributes to student learning. 
 
Keywords: heart rate variability, anatomy assessment, attention 
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TÍTULO: A IDEALIZAÇÃO E A CIDADE CONCRETA: REPRESENTAÇÕES 

NOS MAPAS DA CIDADE DE MOSSORÓ - RN (1940-1970) 

Resumo 

O aumento demográfico de Mossoró entre as décadas de 1940 e 1970 evidencia 
demandas próprias de uma cidade em crescimento: novos serviços, atividades 
e espaços de moradia. Tal contexto, sobretudo, implicou em ações de 
ordenamento para direcionar a ocupação do seu espaço físico, que tanto se 
utilizaram como geraram imagens gráficas de representação dos elementos 
constituintes da configuração existente, do pensado e do planejado para 
enfrentar os problemas surgidos. Mas, de que forma o traçado das vias, a 
delimitação das quadras, a indicação de elementos naturais e construídos 
presentes nos mapas elaborados nas décadas de 1940, 1950 e 1960 podem ser 
usados para entender os projetos e a expansão urbana de Mossoró? A 
cartografia é essencial para estabelecer o controle e gestão sobre o território, 
atendendo a diversos interesses (FERREIRA et al, 2014) e dá visibilidade a 
significados do espaço produzido social e historicamente (FIALHO, 2007). 
Assim, analisar a participação da idealização e registro do processo de produção 
urbana de Mossoró na leitura presente nessas representações cartográficas é o 
objetivo do trabalho. Para tal concretizou-se, com base na revisão bibliográfica, 
a sistematização dos dados e a comparação dos mapas, seus elementos e as 
condições históricas de sua confecção. A cartografia proporcionou a 
compreensão sobre o território na qual foi possível ver, em diferentes momentos, 
a expansão concreta da cidade, atendendo, em parte, a sistematização pensada 
outrora. 
 
Palavras-chave: História da cartografia. Produção do espaço. Expansão Urbana. 

Brasil. 

TITLE: IDEALIZATION AND THE CONCRETE CITY: REPRESENTATIONS IN 

THE MAPS OF MOSSORÓ - RN (1940-1970). 

Abstract 

Mossoró's demographic increase between the 1940s and 1970s highlights the 
demands of a growing city: new services, activities, and dwelling spaces. Such 
context, above all, implied planning actions to direct the occupation of its physical 
space, which both used and generated graphic images representing the 
constituent elements of the existing configuration, the thought and the planned to 
face the problems that arose. But how can the tracing of the roads, the 
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boundaries of the courts, the indication of natural and constructed elements 
present in the maps prepared in the 1940s, 1950s and 1960s be used to 
understand the projects and the urban expansion of Mossoró? Cartography is 
essential to establish control and management over the territory, meeting diverse 
interests (FERREIRA et al, 2014) and gives visibility to meanings of socially and 
historically produced space (FIALHO, 2007). Thus, analyzing the participation of 
the idealization and recording of the urban production process of Mossoró in the 
present reading in these cartographic representations is the objective of this work. 
For this purpose, based on the literature review, the systematization of the data 
and the comparison of the maps, their elements and the historical conditions of 
their making were realized. Cartography provided an understanding of the 
territory in which it was possible to see, at different times, the concrete expansion 
of the city, in part, given the systematization previously thought. 

 
Keywords: History of cartography. Space production. Urban Expansion. Brazil. 
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TÍTULO: Das senzalas aos terreiros: memórias, escravidão e liberdade das 

entidades Pretas-Velhas nos pontos cantados da Umbanda 

Resumo 

As narrativas que trabalham a história e a riatualística da Umbanda e das suas 
entidades, ao que nos interessa aqui, os Pretos Velhos, tendem a buscar uma 
narrativa ampla e que englobe uma caracterização geral. Uma análise aos 
trabalhos que estudam a temática umbandista, tal qual Vanessa Pedro (1999) 
ou Lísias Nogueira Negrão (1996), nos permite perceber uma convergência nas 
narrativas ao apresentar a figura masculina: o Preto Velho dócil, carismático, que 
trabalha pela cura. Compreendemos, nesse sentido, além de uma narrativa nem 
sempre aprofundada, uma certa carência de uma análise tendo como cerne de 
estudo as Pretas Velhas, o sujeito feminino. Estas últimas mesmo sendo muito 
reverenciadas e respeitadas nos terreiros, são, no entanto, esquecidas 
historiograficamente. É assim, portanto, que o papel do historiador na lida com 
as memórias se faz importante na empreitada de discutir esse silenciamento 
historiográfico em relação às Pretas Velhas, na literatura umbandista. As nossas 
pesquisas nesse campo, portanto, se alçam a empreender uma análise às 
memórias sobre as vivências, escravidão e a liberdade das mulheres Pretas-
Velhas. Nosso escopo de fontes provém de um mapeamento de 200 Pontos 
Cantados, os quais foram recolhidos em 12 ambientes, virtuais e físicos.  A partir 
das discussões de História e Memória de Jacques LeGoff, nos colocamos a 
compreender como as narrativas dos pontos nos trazem recordações das 
vivências e trajetórias das Pretas Velhas quando ainda em vida.  
 
Palavras-chave: Escravidão. Liberdade. Memórias. Pretas Velhas. Umbanda. 

TITLE: The slave quarters: memories, slavery and freedom of the Black-Old 

entities in the sung points of Umbanda 

Abstract 

 

The narratives that work the history and riatualistic of Umbanda and its entities, 
which interests us here, the Old Blacks, tend to seek a broad narrative that 
encompasses a general characterization. An analysis of the works that study the 
Umbanda theme, such as Vanessa Pedro (1999) or Lísias Nogueira Negrão 
(1996), allows us to perceive a convergence in the narratives by presenting the 
male figure: the docile, charismatic Old Black who works for healing. In this 
sense, we understand, in addition to a narrative not always deepened, a certain 
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lack of an analysis having as its core of study the Old Black, the female subject. 
Although the latter are highly revered and respected in the terreiros, they are 
nevertheless historiographically forgotten. It is thus, therefore, that the historian's 
role in dealing with memories becomes important in the effort to discuss this 
historiographical silencing in relation to the Old Blacks in Umbanda literature. Our 
research in this field, therefore, seeks to undertake an analysis of the memories 
about the experiences, slavery and freedom of Old Black women. Our source 
scope comes from a mapping of 200 Sung Points, which were collected in 12 
environments, virtual and physical. Based on Jacques LeGoff's History and 
Memory discussions, we have come to understand how the narratives of the 
points bring us memories of the experiences and trajectories of Old Black while 
still in life. 

 
 
Keywords: Slavery. Freedom. Memoirs. Old Black. Umbanda 
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TÍTULO: NAS CHAMAS DE UM FOGO ARDENTE: AS SIGNIFICAÇÕES DAS 

VOZES FEMININAS EM "FOGO (SÓ PARA HOMENS), DE ADELAIDE 

CARRARO 

Resumo 

Adelaide Carraro, a "escritora maldita" como muitos a chamam, é uma autora 
brasileira que viveu o auge de sua produção literária entre as décadas de 60 e 
90, destacando-se pela vasta publicação de títulos e na vendagem de milhares 
de exemplares. Boa parte de sua obra é marcada pela considerável abordagem 
de problemáticas político-sociais do seu contexto de escrita, como também, por 
questões ligadas à sexualidade dos indivíduos. Em decorrência disso, sua 
literatura era tida, num espaço e tempo característico de um governo militar e 
ditatorial, como um produto subversivo e contrário à "moral e os bons costumes" 
defendidos pelos opressores. Nesse sentido, "Fogo (Só Para Homens)" é um 
romance dos anos 80 que narra a história de três mulheres, pertencentes à elite 
paulistana, numa disputa em prol da concretização do desejo sexual com o 
motorista da família. Dessa maneira, objetivo desta pesquisa, de natureza 
qualitativa-interpretativista, é analisar "Fogo", a partir da seleção de enunciados 
concretos, sob a ótica da concepção dialógica da linguagem do Círculo de 
Bakhtin (2010, 2011, 2012, 2017), com o intuito de dissertar sobre as 
significações das vozes sociais das protagonistas da trama que exaltam o 
erotismo em favor da libertação de si para o outro. Assim, compreende-se que 
através do Discurso Erótico (Maingueneau, 2010), essas mulheres refratam 
posicionamentos axiológicos definidos por determinados discursos repressivos 
que circundam as privações ao redor do desejo feminino. 
 
Palavras-chave: Adelaide Carraro; Vozes Sociais; Discurso Erótico; Desejo 

Feminino. 

TITLE: IN THE FLAME OF A BURNING FIRE: THE MEANINGS OF FEMALE 

VOICES IN "FOGO (SÓ PARA HOMENS)", BY ADELAIDE CARRARO 

Abstract 

Adelaide Carraro, the "damn writer" as many call her, is a Brazilian author who 
lived the peak of her literary production between the 60's and 90's, standing out 
for the vast publication of titles and the sale of thousands of copies. Much of his 
work is marked by the considerable approach to political and social problems of 
his written context, as well as by issues related to the sexuality of individuals. As 
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a result, his literature was regarded, in a space and time characteristic of a military 
and dictatorial government, as a subversive product contrary to the "morals and 
morals" defended by the oppressors. In this sense, "Fogo (Só Para Homens)" is 
an 80's novel that tells the story of three women, belonging to the São Paulo elite, 
in a dispute for the fulfillment of sexual desire with the family driver. Thus, the 
objective of this qualitative-interpretative research is to analyze "Fogo", from the 
selection of concrete utterances, from the perspective of the dialogical conception 
of the Bakhtin Circle language (2010, 2011, 2012, 2017), with The aim is to 
discuss the meanings of the social voices of the protagonists of the plot that exalt 
eroticism in favor of liberation from each other. Thus, it is understood that through 
the Erotic Discourse (Maingueneau, 2010), these women refract axiological 
positions defined by certain repressive discourses that surround the deprivations 
around the feminine desire. 

 
Keywords: Adelaide Carraro; Social Voices; Erotic Speech; Female Desire. 
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TÍTULO: Telejornalismo Transmídia - As novas possibilidades em tempos de 

convergência e participação 

Resumo 

  

 

Este projeto realizou uma investigação envolvendo telejornalismo e suas novas 
configurações calcadas nas estratégias de transmidiação. Como objeto para 
esta pesquisa foi selecionada a emissora de maior audiência da televisão 
brasileira, a TV Globo (JN, JG, JH), a Televisão Cultura de São Paulo (JC), 
observando a sua proposta de comentário e participação, e a TV Bandeirantes 
(JB), levando em consideração a transmissão via Facebook. A partir de técnicas 
de observação, gravação, e posterior análise observou-se as recentes 
adaptações e modificações que caracterizam um telejornalismo transmidiático. 
O site das emissoras, as redes sociais digitais e outras possibilidades também 
foram observados e comparados com a versão televisiva da produção. 
Considerou-se que no telejornalismo brasileiro, o fenômeno do jornalismo 
transmídia reconfigura esta nova televisão (Wolff, 2015). 

 
Palavras-chave: Transmídia. Jornalismo. Telejornalismo. Televisão brasileira. 

TITLE: Transmedia Telejournalism - The new possibilities in times of 

convergence and participation 

Abstract 

 

This project carried out an investigation involving television journalism and its 
new configurations based on the strategies of transmediation. As object of this 
research was selected the most watched broadcaster of Brazilian television, TV 
Globo (JN, JG, JH), Television Culture of São Paulo (JC), observing its proposal 
for comment and participation, and TV Bandeirantes (JB), taking into account the 
transmission via Facebook. From observation, recording and subsequent 
analysis techniques, the recent adaptations and modifications that characterize 
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transmedia journalism have been observed. The broadcasters' website, digital 
social networks and other possibilities were also observed and compared with 
the television version of the production. It was considered that in Brazilian 
television journalism, the phenomenon of transmedia journalism reconfigures this 
new television (Wolff, 2015). 

 
 
Keywords: Transmedia. Journalism. Telejournalism. Brazilian television. 
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TÍTULO: ESPACIALIDADE DOS AFETOS E DA SEXUALIDADE NO AMBIENTE 

ESCOLAR 

Resumo 

O ambiente escolar é para os alunos mais que um espaço de aprendizagem, 
sendo muitas vezes seu principal ciclo social. O desenvolvimento de relações 
afetivas, românticas ou não, para os adolescentes acontece dentro da escola, 
sendo a mesma território de vários territórios e lugares que se divergem e se 
sobrepõe criados pelos alunos. Este trabalho põe o estudo da afetividade no 
ambiente escolar sob a perspectiva geográfica, para compreender como essa 
afetividade constrói territórios e lugares na escola, discutindo a partir do corpo, 
individual e político, e das corporeidades. 
 
Palavras-chave: Geografia.Corpo.Escola.Território. 

TITLE: SPACIALITY OF AFFECTS AND SEXUALITY ON THE SCHOOL 

ENVIRONMENT 

Abstract 

School environment is for the students more than a learning spot, but also their 
main social network. The development of affective relationships, romantic or not, 
to teenagers happens in school, the territory of many territories and places that 
overlay one another, built by the students. This paper put the study of affectivitys 
on the school environment under a geographic perspective, to comprehend how 
this affectivitys can create territories and places in school, discussing from the 
body, personal and political, and from the corporealities. 
 
Keywords: Geography. Body. School. Territory. 
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CÓDIGO: HS1404 
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TÍTULO: APOIO TÉCNICO PARA LEVANTAMENTO DE PARÂMETROS 

URBANÍSTICOS DE ÁREAS URBANAS PARA MAPEAMENTO ACÚSTICO 

Resumo 

Este trabalho de pesquisa tem como objetivo o levantamento de parâmetros 
urbanísticos que possam ser utilizados para gerar mapas de ruído na área de 
Cabedelo-PB. Esses mapas configuram instrumentos sintéticos, acessíveis e 
importantes para o planejamento urbano, uma vez que ruído afeta a qualidade 
de vida e a saúde dos habitantes de uma cidade. Esses parâmetros, além de 
incluir características do próprio tráfego veicular (quantidade de veículos 
transitando, velocidade dos veículos), também contemplam aspectos das 
edificações, como sua altura e seu uso, e das vias carroçáveis. Através do 
processamento desses parâmetros por algorítmos em software, mapas de ruído 
são gerados. É necessário também comparar o modelo gerado em software com 
medições sonoras realizados em campo, em pontos relevantes, para que este 
modelo seja calibrado. 
 
Palavras-chave: Acústica urbana, mapeamento acústico, ruído veicular 

TITLE: TECHNICAL SUPPORT FOR THE COLLECTION OF URBANISTIC 

PARAMETERS FROM URBAN AREAS FOR ACOUSTICAL MAPPING 

Abstract 

This research work aims to survey urban parameters that can be used to 
generate noise maps for the area of Cabedelo-PB. These maps make acessible 
and important synthetic instruments for urban planning, since noise affects the 
quality of life and the general health of the inhabitants of a city. These parameters, 
besides including characteristics of the vehicular traffic itself (number of vehicles 
traveling, vehicle speed), also include aspects of the buildings, such as their 
height and use, and the roadways. Through the processing of these parameters 
by software algorithms, noise maps are generated. It is also necessary to 
compare the model generated in software with sound measurements performed 
in the field, at the relevant points, for this model to be calibrated. 
 
Keywords: Urban acoustics, acoustical mapping, vehicular noise 
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TÍTULO: A INTERFACE ENTRE AS CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO E A 

LINGUÍSTICA: contribuições teóricas e instrumentais das Ciências da 

Computação 

Resumo 

A interdisciplinaridade tem tomado cada vez mais espaço na ciência e definido 
a maneira como esta se desenvolve. Sendo assim, percebendo a rica relação 
entre as Ciências da Computação e a Linguística, decidimos investigar mais a 
fundo essa interface. Durante essa pesquisa, destacamos as contribuições 
instrumentais e teóricas da Computação para a Linguística e discutimos de que 
modo essas contribuições influenciaram o progresso desta área. Além disso, 
evidenciamos quais subáreas da Linguística e das Ciências da Computação 
parecem ter uma relação mais significativa atualmente, a fim de que, de maneira 
prospectiva, pudéssemos apresentar um panorama futuro dessa comunicação 
interdisciplinar. Concluímos que a interface em questão não somente existe, mas 
tem sido absolutamente necessária e, tendo em vista o cenário atual, deve se 
mostrar ainda mais no diálogo entre a Inteligência Artificial e a Linguística 
Cognitiva de Perspectiva Ecológica. 
 
Palavras-chave: Linguística; Ciências da Computação; Contribuições 

Interdisciplinares. 

TITLE: THE INTERFACE BETWEEN COMPUTER SCIENCES AND 

LINGUISTICS: tools and theory related contributions from Computer Sciences 

Abstract 

Interdisciplinarity has increasingly made its way into science and has been 
defining the nature of its development. Thus, for having realized a relationship 
between Computer Science and Linguistics, we decided to further investigate this 
interface. During this research, we highlight the tool related and theoretical 
contributions from Computation to Linguistics and we debate how they have 
influenced progress in this area. Furthermore, we show which sub-domains of 
Linguístics and of Computer Science seem to have a more relevant relationship 
nowadays, so that, prospectively, we can present a future overview of this 
interdisciplinary communication. Our conclusion is that said interface is not only 
present, but has been absolutely necessary and, given the current scenario, must 
play an even more important role in the dialogue between Artificial Intelligence 
and Cognitive Linguistics under Ecological Perspective. 
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Keywords: Linguistics; Computer Science; Interdisciplinary Contributions. 
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TÍTULO: SONIFICAÇÃO DE UMA BATERIA PRATICÁVEL DE ESTUDO A 

PARTIR DE MATERIAS E RECURSOS TECNOLÓGICOS DE BAIXO CUSTO 

Resumo 

Usando materiais e recursos tecnológicos de baixo custo e de fácil acesso no 
mercado brasileiro, o projeto tem como foco desenvolver uma bateria eletrônica 
que, ao se conectar com um smartphone, reproduz sons de uma bateria real. O 
foco no seu baixo custo torna a bateria, quando pronta, cerca de 4 vezes mais 
barata quando comparada com o preço de baterias de entrada no Brasil. 
 
Palavras-chave: Arduino, Bateria Eletrônica, Música, Smartphone, Sensor 

Piezoelétrico. 

TITLE: Sound a drum practice set using low-cost materials and technology 

resources 

Abstract 

Using low-cost materials and technological resources that are easily found in the 
brazilian market, the project focuses on developing an electric drum kit that, once 
connected to a smartphone, reproduces sounds of an actual drum kit. The focus 
on its low cost makes the drum, when fully built up, around 4 times cheaper when 
compared to the price of a beginner's drum kit in Brazil. 
 
Keywords: Arduino, Electronic Drum, Music, Smartphone, Piezoelectric Sensor. 
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TÍTULO: EXPERIÊNCIAS NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES: 

ARTICULAÇÕES ENTRE A PESQUISA CIENTÍFICA E AS PRÁTICAS 

DOCENTES 

Resumo 

 

A experiência é um processo pessoal, exotérico e intransponível (LARROSA, 
2002) exibindo um potencial em modificar o indivíduo que atravessa por ela. Mas, 
para que a experiência seja uma ferramenta que reforme um pensamento 
(MORIN, 2003) necessita ser regada pela crítica (BACHELARD, 1996). Diante 
disso, é possível identificar dois cenários: uma experiência que marca o 
indivíduo, ou seja, uma experiência orgânica, e aquela que é vivida sem impactos 
ou transformações, como uma experiência sintética. A experiência de pesquisa 
científica pode ser um aparato que dá margem ao desenvolvimento cognitivo do 
professor, possibilitando, assim, uma experiência orgânica – experiência essa 
que promove reverberações em sala de aula. Neste trabalho, investigamos as 
relações das experiências de pesquisa e o indivíduo professor em formação 
entre 26 alunos dos cursos de Ciências Biológicas, Química e Física na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Encontramos cenários diversos, 
onde os estudantes não se encaixaram apenas a uma dessas concepções, mas 
expressaram trajetórias que variaram entre elas. 

 
 
Palavras-chave: Experiência. Pesquisa Científica. Educação em ciências. 

Complexidade. 

TITLE: EXPERIENCES IN INITIAL TEACHER TRAINING: ARTICULATIONS 

BETWEEN SCIENTIFIC RESEARCH AND TEACHER PRACTICES 

Abstract 

 

Experience is a personal, exoteric and insurmountable process (LARROSA, 
2002) exhibiting a potential to modify the individual who goes through it. But for 
experience to be a thought-reforming tool (MORIN, 2003) it needs to be watered 
by criticism (BACHELARD, 1996). Given this, it is possible to identify two 
scenarios: an experience that marks the individual, that is, an organic experience, 
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and one that is lived without impacts or transformations, as a synthetic 
experience. The experience of scientific research can be an apparatus that gives 
rise to the cognitive development of the teacher, thus enabling an organic 
experience - an experience that promotes reverberations in the classroom. In this 
work, we investigate the relationships of research experiences and the individual 
teacher in formation among 26 students of Biological Sciences, Chemistry and 
Physics at the Federal University of Rio Grande do Norte. We found different 
scenarios, where students did not fit only one of these conceptions, but 
expressed trajectories that varied between them. 

 
 
Keywords: Experience. Scientific Research. Science Education. Complexity. 
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TÍTULO: A construção de uma paranoica: o discurso religioso e o erótico na 

personagem Ariella, de Cassandra Rios 

Resumo 

Conhecida como a “Safo de Perdizes”, “escritora maldita”, “demônio das letras”, 
“papisa do homossexualismo”, entre outros títulos, Cassandra Rios foi uma das 
escritoras brasileiras mais bem-sucedidas entre as décadas de 1960 e 1980 – e 
também uma das mais vigiadas pelos órgãos de censura da ditadura. Entre seus 
sucessos de venda encontra-se a obra A paranóica, de 1969, que tem como 
personagem principal Ariella, uma adolescente de classe abastada em plena 
descoberta de sua sexualidade. Dentro dessa personagem, ecoam vozes sociais 
(FARACO, 2009) que refletem e refratam distintos conjuntos de axiologias, 
manifestados em discursos considerados antagônicos: o religioso e o sexual. Em 
busca de observar a forma como essas vozes relacionam-se e manifestam-se 
na fala através de signos ideológicos (VOLÓCHINOV, 2017), foi selecionado 
para análise um trecho da fala da personagem Ariella, no qual é possível verificar 
a presença da voz do erotismo e do discurso religioso. A produção da presente 
pesquisa, de cunho qualitativo-interpretativista e inserida no campo da 
Linguística Aplicada, é justificada pela importância e pelo caráter atual das 
discussões sobre a sexualidade feminina, temática frequentemente abordada 
por Rios em seus escritos, e uma das razões pelas quais a autora - uma das 
mais vendidas do Brasil entre os anos 60 e 80, embora ignorada pela crítica 
literária - foi persistentemente censurada no período da ditadura militar. 

 
Palavras-chave: Cassandra Rios; Sexualidade feminina; Signo Ideológico 

TITLE: The construction of a paranoid: religious and erotic discourse in 

Cassandra Rios's character Ariella 

Abstract 

Known as “Safo de Perdizes”, “damn writer”, “demon of letters”, “pope of 
homosexuality”, among other titles, Cassandra Rios was one of the most 
successful Brazilian writers between the 1960s and 1980s - and also one of the 
most watched by the dictatorship's censorship organs. Among her bestsellers is 
the 1969's work A paranóica, that has as the main character Ariella, a wealthy-
class teenager in full discovery of her sexuality. Within this character, social 
voices (FARACO, 2009) echo and reflect and refract distinct sets of axiologies, 
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manifested in discourses considered antagonistic: the religious and the sexual. 
In order to observe how these voices relate and manifest themselves in speech 
through ideological signs (VOLÓCHINOV, 2017), an excerpt from Ariella's 
speech was selected for analysis, in which it is possible to verify the presence of 
the voice of the eroticism and religious discourse. The production of this research, 
of a qualitative-interpretative nature and inserted in the field of Applied 
Linguistics, is justified by the importance and current character of the discussions 
about female sexuality, a theme frequently approached by Rios in her writings, 
and one of the reasons why the author - one of the best-selling in Brazil between 
the 60's and 80's, although ignored by literary criticism - was persistently 
censored during the military dictatorship. 

 
Keywords: Cassandra Rios; Female sexuality; Ideological sign 
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TÍTULO: Séries e leitores em série: a leitura como prática de descolecionar 

Resumo 

O estudo apresentado tem como objetivo compreender como a Poesia Slam é 
utilizada por grupos minoritários como um grito de protesto, como um meio de 
(re)existência, sendo, dessa forma, um tipo de força centrífuga 
(descentralizadora). Não é de hoje que encontramos em todos os lugares do 
mundo manifestações artísticas que tomam conta, cada vez mais, dos espaços 
públicos, como o hip-hop, o grafite e a poesia slam (poesia falada). No presente 
trabalho, decidimos analisar como o Slam age na dispersão das forças 
centrípetas (forças centralizadoras) que tentam, a todo tempo, manter um 
discurso monológico sobre os grupos citados, sejam essas forças a do cânone 
que sempre tenta moldar o que é literatura e/ou até mesmo as forças centrípetas 
exercidas por um governo que tenta extinguir esses grupos que estão sempre 
às margens. Para isso, sustentamo-nos na perspectiva dialógica da linguagem 
assumida pelo Círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 2011), com ênfase nos postulados 
de forças centrípetas e centrífugas (2015). A análise se constitui de uma 
pesquisa qualitativa, situada no campo da Linguística Aplicada, além do uso do 
paradigma indiciário de Ginzburg (1998). Coletamos vídeos da plataforma de 
mídia YouTube, uma vez que é também por meio das redes que a Poesia Slam 
vem ganhando espaço e tornando-se conhecida. Dessa forma, percebemos que 
os grupos de Poesia Slam difundem-se dessa maneira por possibilitar um espaço 
onde todos encontram espaço para soltar a voz e compartilharem suas vivências. 
 
Palavras-chave: Poesia Slam, Forças centrípetas e centrífugas, Grupos 

minoritários. 

TITLE: Series and Serial Readers: Reading as a Practice to Decolect 

Abstract 

The present study aims to understand how Slam Poetry is used by minority 
groups as a cry of protest, as a means of (re) existence, thus being a type of 
centrifugal (decentralizing) force. It is not today that we find everywhere in the 
world artistic manifestations that increasingly take over public spaces, such as 
hip-hop, graffiti and slam poetry. In the present work, we decided to analyze how 
the Slam acts in the dispersion of the centripetal forces (centralizing forces) that 
try to keep a monological discourse about the groups mentioned at all times, be 
those of the canon that always tries to mold what is literature and / or even the 
centripetal forces exerted by a government that tries to extinguish these marginal 
groups. To this end, we rely on the dialogical perspective of language assumed 
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by the Bakhtin Circle (BAKHTIN, 2011), with emphasis on the postulates of 
centripetal and centrifugal forces (2015). The analysis consists of a qualitative 
research, located in the field of Applied Linguistics, in addition to the use of 
Ginzburg's (1998) indicative paradigm. We collect videos from the YouTube 
media platform, as it is also through the networks that Poetry Slam is gaining 
ground and becoming known. Thus, we realize that Poetry Slam groups spread 
in this way by enabling a space where everyone finds space to release their voice 
and share their experiences. 

 
Keywords: Poetry Slam, Centripetal and Centrifugal Forces, Minority Groups. 
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TÍTULO: A formação do leitor jovem estudante do Ensino Médio integrado ao 

Ensino Técnico da Escola Agrícola de Jundiaí 

Resumo 

No presente relatório descrevemos analiticamente as atividades desenvolvidas 
no plano de trabalho intitulado “A formação do leitor jovem estudante do Ensino 
Médio integrado ao ensino técnico da Escola Agrícola de Jundiaí”, que se insere 
como parte do projeto “Leituras dramáticas da Literatura brasileira, espanhola e 
hispano-americana: a formação do leitor jovem”. Ao longo de nossas atividades 
não só participamos dos Encontros de Leitura que ocorrem todas às quintas-
feiras na Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), como também contribuímos na 
motivação e participação de outros estudantes, isso por meio da divulgação do 
projeto dentro da instituição. Destarte, no decorrer dos Encontros, nós alunos, 
pudemos compartilhar com o auxílio de professores, tanto textos que liamos e 
gostávamos (de diferente gêneros e autores), como outros que nós mesmos 
passamos a produzir. Frente a isso, nos dedicamos ainda a realizar um 
levantamento, via questionário, acerca das motivações dos participantes dos 
Encontros em compartilharem seus textos, de modo a entendermos um pouco 
mais sobre o assunto e, concomitantemente, contribuir no desenvolvimento da 
pesquisa geral a qual o plano de trabalho realizado se vincula. Vale ressaltar que 
ao longo de nossas atividades também realizamos discussões teóricas acerca 
da leitura e da formação do leitor brasileiro, debatidas juntamente com os 
professores envolvidos no projeto, de modo a nos aprimorarmos sobre o tema e 
no fazer pesquisa em leitura de forma geral. 
 
Palavras-chave: Leitura. Formação Leitora, Leitor. Jovem. EAJ/UFRN. 

Levantamento. 

TITLE: A TRAINING OF THE YOUNG READER STUDENT FROM MIDDLE 

EDUCATION INTEGRATED WITH THE TECHNICAL EDUCATION OF THE 

ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ 

Abstract 

In this report we describe analytically the activities developed in the work plan 
entitled “Reading Mediations: the student reading formation of the Escola 
Agrícola de Jundiaí”, which is part of the project “Dramatic Readings of Brazilian, 
Spanish and Hispanic Literature: the formation of the young reader”. Throughout 
our activities we not only participated in the Reading Meetings that take place 
every Thursday at the Escola Agrícola de Jundiaí(EAJ), but also contributed to 
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the motivation and participation of other students, through the dissemination of 
the project within the institution. Thus, during the Meetings, we students were 
able to share, with the help of teachers, both texts that we read and liked (from 
different genres and authors), as well as others that we began to produce. In view 
of this, we are also dedicated to conducting a survey, through a questionnaire, 
about the motivations of the participants of the Meetings to share their texts, in 
order to understand a little more about the subject and, concomitantly, contribute 
to the development of the general research which the Work plan carried out is 
linked. It is noteworthy that throughout our activities we also held theoretical 
discussions about reading and the formation of the Brazilian reader, debated 
together with the teachers involved in the project, in order to improve on the 
subject and to do research in reading in general. 
 
Keywords: Reading. Reader Training, Reader. Young. EAJ / UFRN. Survey. 
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CÓDIGO: HS1426 

AUTOR: FERNANDA DAYANNE DAMASCENO CUNHA 

ORIENTADOR: LAURO WANDERLEY MELLER 

 

 

TÍTULO: De “Fita Amarela” a “Yellow Ribbon”: tradução comentada de uma 

canção de Noel Rosa 

Resumo 

 

Este trabalho se insere dentro das atividades do projeto de pesquisa “Tradução 
de Letras de Canção da Música Popular Brasileira e da Música Popular Anglo-
Americana: aspectos teóricos e práticos” (PROPESQ-UFRN), iniciado em 2017. 
Em sua fase atual, o projeto tem como foco as obras de Noel Rosa (1910-1937) 
e de Robert Johnson (1911-1938), respectivamente pioneiros do samba e do 
blues. Após uma breve explanação sobre as atividades do projeto e sobre a 
importância de Noel Rosa para a Música Popular Brasileira, propomos uma 
tradução comentada da canção “Fita Amarela”, uma de suas composições mais 
conhecidas. O processo de tradução ancorou-se nos postulados de Peter Low 
(2017) sobre tradução de letras de canção. Low propõe que traduções de letras 
devem ser cantáveis, e para isso o tradutor deve atentar para cinco critérios, num 
processo que ele chama de Princípio do Pentatlo, composto de ritmo, sentido, 
cantabilidade, naturalidade e rimas. Neste paper, comentamos o processo 
tradutório de “Fita Amarela” / “Yellow Ribbon”, de Noel Rosa, de acordo com os 
preceitos de Low, alguns dos desafios enfrentados e a versão que, por ora, 
conseguimos produzir. Na próxima etapa do projeto (2019-2020), as canções de 
Noel Rosa traduzidas para o inglês pelo nosso grupo deverá ganhar versões 
gravadas, numa parceria com alunos e professores da Escola de Música da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (EMUFRN). 

 
 
Palavras-chave: Tradução de letras de canção. Música Popular Brasileira. Noel 

Rosa. Pe 

TITLE: From “Fita Amarela” to “Yellow Ribbon”: a commented translation of Noel 

Rosa song. 

Abstract 

 

This work is part of the activities carried out by the research project “Song lyrics 
translation from Brazilian Popular Music and Anglo-American Popular Music: 
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theoretical and practical aspects" (PROPESQ-UFRN), which started off in 2017. 
In its present phase, the project focuses on the works of Noel Rosa (1910-1937) 
and Robert Johnson (1911-1938), respectively pioneers of the samba and of the 
blues. After a brief explanation about the project and about the importance of 
Noel Rosa for Brazilian Popular Music, we propose an annotated translation of 
“Fita Amarela”, one of his most famous tracks. The translation process was based 
on Peter Low (2017). He puts forward five criteria for song lyric translation: 
rhythm, sense, singability, naturalness and rhymes. In this paper, we comment 
on the translation of Noel Rosa’s “Fita Amarela” / “Yellow Ribbon”, according to 
Low’s Pentathlon Principle, expose some of the challenges faced, and the version 
which we have produced so far. In the next phase of the project (2019-2020), we 
intend to record our translations of Noel Rosa’s songs into English, in a 
partnership with professors and students from the Federal University of Rio 
Grande do Norte School of Music (EMUFRN). 

 
 
Keywords: Song lyrics translation. Brazilian Popular Music. Noel Rosa. Peter Low 
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CÓDIGO: HS1427 

AUTOR: AMANDA INGRID SILVA DE AGUIAR 

ORIENTADOR: GABRIELLE FRANCINNE DE SOUZA CARVALHO TANUS 

 

 

TÍTULO: Plano de trabalho Iniciação Científica 

Resumo 

A PRESENÇA DOS AUTORES DAS CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS NO 
CAMPO DA BIBLIOTECONOMIA E DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
 
Palavras-chave: Ciências Sociais e Humanas, Biblioteconomia, Ciência da 

Informação 

TITLE: THE PRESENCE OF THE AUTHORS OF SOCIAL AND HUMAN 

SCIENCES IN THE FIELD OF BIBLIOTECONOMY AND INFORMATION 

SCIENCE 

Abstract 

It presents a preliminary analysis of the manifestations of the authors of Social 
and Human Sciences within the field of Librarianship and Information Science (B 
& CI), through the bibliometric method and domain analysis in the Information 
Science Database ( BRAPCI). In order to unveil which theorists are summoned 
for the construction of knowledge in the scientific production of the 
aforementioned fields, a quantitative research, survey of the authors and 
verification of their occurrence in the production indexed by the Database was 
carried out. The search for the names of the authors of the Social Sciences 
occurred through the collection in books of the Central Library Zila Mamede 
(BCZM) in the sections of Sociology and Philosophy, as well as in websites that 
pointed to other authors. A total of 195 authors were identified, of whom 137 
appeared at least once in searches undertaken by the names and surnames of 
the authors of the Social and Human Sciences, which reinforces the link and 
proximity between the areas. 
 
Keywords: Social and Humanities Sciences, Library Science, Information 

Science 
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AUTOR: MARIA LARISSA ALVES PESSOA 

CO-AUTOR: GESSICA DE ARAUJO SILVA 

ORIENTADOR: RODRIGO NAUMANN BOUFLEUR 

 

 

TÍTULO: Sitzen: uma proposta de redesign para os materiais encontrados no 

Departamento de Materiais e Patrimônio da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. 

Resumo 

 

O presente artigo tem como objetivo descrever o processo de desenvolvimento 
de novos produtos a partir dos materiais existentes no Departamento de 
Materiais e Patrimônio da UFRN, setor responsável por coordenar, gerenciar e 
realizar o controle patrimonial dos bens móveis e imóveis da Universidade. 
Dessa forma, o trabalho propõe ações de redesign tendo como matéria prima os 
produtos descartados, a fim de atender as necessidades da comunidade 
acadêmica e aumentar o ciclo de vida dos materiais dentro da Instituição. 

 
 
Palavras-chave: Redesign. Sustentabilidade. Ciclo de vida do produto. 

TITLE: Sitzen: A redesign proposal for materials found in the Department of 

Materials and Heritage of the Federal University of Rio Grande do Norte. 

Abstract 

 

This article aims to describe the process of developing new products from existing 
materials in the Department of Materials and Patrimony of UFRN, sector 
responsible for coordinating, managing and carrying out the patrimonial control 
of the University's movable and immovable property. Thus, the work proposes 
redesign actions having as raw material discarded products, in order to meet the 
needs of the academic community and increase the life cycle of materials within 
the institution. 

 
 
Keywords: Redesign. Sustainability. Product life cycle. 
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TÍTULO: Percepções de docentes e discentes acerca das provas de Química do 

ENADE-2014: sinalizações para o Projeto Político Pedagógico dos cursos de 

Química da UFRN 

Resumo 

 

Este relatório visa apresentar as atividades realizadas como bolsista de iniciação 
científica CNPq ao projeto “Percepções de docentes e discentes acerca das 
provas de Química do ENADE-2014: sinalizações para o Projeto Político 
Pedagógico dos cursos de Química da UFRN”. alusivo ao ENADE 2014. 
Mostrando como se organizou o exame, a sua importância, e o tratamento dos 
dados estatísticos da avaliação, em formato de planilha. Junto a proposta de 
metodologia utilizada com a taxonomia de Alonso como base. O principal 
resultado é o desempenho geral das instituições UFRN, UFU, UTFPR e UFAM, 
nos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Química. 

 
 
Palavras-chave: ENADE. Dados estatísticos. Desempenho. 

TITLE: Perceptions of teachers and students about the ENADE-2014 Chemistry 

tests: signs for the Pedagogical Political Project of Chemistry courses at UFRN 

Abstract 

 

This report aims to present the activities carried out as a CNPq undergraduate 
research fellow, to the project “Perceptions of teachers and students about the 
ENADE-2014 Chemistry tests: signs for the Pedagogical Political Project of 
Chemistry courses at UFRN”. allusive to ENADE 2014. Showing how the exam 
was organized, its importance, and the treatment of the statistical data of the 
evaluation, in spreadsheet format. Along with the proposed methodology used 
with Alonso's taxonomy as a basis. The main result is the overall performance of 
the UFRN, UFU, UTFPR and UFAM institutions in the degree courses and 
bachelor in Chemistry. 
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Keywords: ENADE. Statistical data. Performance. 
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TÍTULO: Proposta de redesign do arranjo físico do Galpão Servidor Maureci José 

Alves e os benefícios desse processo para o Departamento de Materiais e 

Patrimônio da UFRN. 

Resumo 

O presente artigo faz uma análise do arranjo físico e fluxo do Galpão Servidor 
Maureci José Alves, no Departamento de Materiais e Patrimônio (DMP) - 
departamento responsável por coordenar, gerenciar e realizar o controle 
patrimonial dos bens móveis e imóveis, incluindo os considerados inutilizados ou 
em desuso - da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), para 
compreender melhor as necessidades do mesmo e permitir a aplicação de um 
processo de redesign do layout e, por fim, chegar a uma solução adequada e 
coerente, considerando questões como otimização do espaço, volume de 
entrada e saída dos itens, movimentação de materiais e equipamentos, impactos 
na produtividade e, principalmente, melhorar a disposição dos materiais e 
equipamentos novos e usados armazenados, preservando a integridade e 
aumentando o ciclo de vida desses. 
 
Palavras-chave: Design. Redesign. Layout. Ciclo de vida. 

TITLE: Proposed redesign of the physical arrangement of the Shed Server 

Maureci José Alves and the benefits of this process for the Department of 

Materials and Heritage of UFRN. 

Abstract 

This paper analyzes the physical arrangement and flow of the Shed Server 
Maureci José Alves, in the Department of Materials and Patrimony (DMP) - 
department responsible for coordinating, managing and carrying out the 
patrimonial control of movable and immovable property, including those 
considered unusable or not. in disuse - from the Federal University of Rio Grande 
do Norte (UFRN), to better understand its needs and allow the application of a 
layout redesign process and, finally, arrive at an appropriate and coherent 
solution, considering issues such as optimization of space, entry and exit volume 
of items, movement of materials and equipment, impacts on productivity and, 
above all, improve the disposal of new and used materials and equipment stored, 
preserving the integrity and increasing their life cycle. 
 
Keywords: Design. Redesign Layout Life cycle. 
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ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA 

 

 

TÍTULO: A escrita do professor no trabalho docente 

Resumo 

Ainda que haja diversos estudos sobre letramento acadêmico-científico 
desenvolvidos nos últimos anos, como se observa nos estudos de autores, 
provenientes de várias tradições de pesquisa (SWALES, 1990; BAZERMAN, 
2006; ASSIS, 2010; MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010; OLIVEIRA, 2016, entre 
outros), é possível afirmar que não foram esgotadas as possibilidades de 
pesquisa nesse campo. Ainda se precisa de muito investimento teórico no 
campo. Tal necessidade decorre das dificuldades de leitura e escrita 
apresentadas por graduandos de vários cursos, o que justifica a continuidade 
dos estudos da área. É prática comum, por parte dos professores universitários, 
exigir dos discentes a elaboração e execução de gêneros textuais específicos do 
meio acadêmico (resumos, resenhas, fichamentos, ensaios, entre outros), 
fundamentando-se na ideia de que o aluno já estaria familiarizado com tais 
modelos, embora não haja tempo nem espaço dedicados ao ensino de tais 
gêneros no currículo. Este projeto busca identificar as tensões estabelecidas 
entre os alunos e as produções textuais na academia e transformá-las em 
estratégias de ensino, a fim de minimizar as lacunas existentes no processo de 
formação docente. 
 
Palavras-chave: Gêneros textuais; letramento acadêmico; escrita; formação 

docente. 

TITLE: Access to and mastery of the genres in the text in worlds of literacy 

academic 

Abstract 

While there are a number of studies on literacy in the academic-scientific), 
developed in the last few years, as can be seen in the studies of individuals, 
drawn from various traditions of research (SWALES, 1990; BAZERMAN, 2006; 
ASSIS, 2010; MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010; OLIVEIRA, 2016, etc.), it can 
be argued that they were not out of the possibilities for research in this field. You 
still need a lot of investment in the theoretical field. This need arises from the 
difficulties of reading and writing and presented by the students of the various 
courses, and the reason for the continuation of studies in the area. It is a common 
practice on the part of the teachers of the university, requiring from the students 
to the design and implementation of the kinds of texts specific to the academic 
environment (abstracts, book reviews, fichamentos, testing, etc.), on the basis of 
the idea that a student would already be familiar with such a model, although it 
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does not have the time or space devoted to the teaching of these genres into the 
curriculum. This project is aimed at identifying the tensions that are established 
between the students and the production of the textual in the academy, and to 
transform them into teaching strategies in order to minimize the gaps that exist in 
the process of teacher training. 
 
Keywords: mastery of the genres; literacy academic; writing; teacher training. 
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TÍTULO: Educação superior: ações de permanência nas IES do RN (2010-2018) 

Resumo 

Avaliando a crescente relevância do conhecimento para a expansão do capital, 
considera-se que esse processo tem afetado diretamente as políticas 
educacionais, principalmente por sua estreita relação com a preparação para o 
mercado. Nessa perspectiva, a exigência de qualificação para o trabalho põe em 
evidência a educação, o que contribui para o crescimento do acesso ao nível 
superior. Por consequência, faz-se necessário estratégias que possibilitem a 
permanência dos estudantes que ingressam no Ensino Superior. O presente 
trabalho tem por finalidade apresentar os resultados da pesquisa referente ao 
plano de trabalho “A diversificação institucional e as estratégias de permanência 
de estudantes nas instituições de educação superior no RN” que tem como 
objetivo geral analisar a diversificação da educação superior, com foco nas 
estratégias para permanência de estudantes, em instituições de ensino superior 
no RN, no período de 2010 a 2018, tomando como referência os tipos de ações 
voltadas para permanência, a evolução do número de matrículas e de 
concluintes. O estudo foi realizado a partir de revisão bibliográfica, análise 
documental e da análise de dados extraídos pelos endereços eletrônicos do 
INEP e da PROAE/UFRN. Concluiu-se que os estudantes dos cursos de 
graduação enfrentam diversos desafios na sua trajetória acadêmica e a UFRN 
busca amparar e assistir esses discentes de acordo com suas principais 
demandas. 
 
Palavras-chave: Ensino superior. Permanência. UFRN. 

TITLE: Institutional diversification and student permanence strategies in higher 

education institutions in RN (2010-2018) 

Abstract 

Assessing the growing relevance of knowledge for capital expansion, it is 
considered that this process has directly affected educational policies, mainly due 
to its close relationship with market preparation. From this perspective, the 
qualification requirement for work highlights education, which contributes to the 
growth of access to higher education. Consequently, it is necessary strategies 
that allow the permanence of the students that enter the Higher Education. The 
present work aims to present the results of the research related to the work plan 
“Institutional Diversification and strategies of student retention in higher education 
institutions in RN” which aims to analyze the diversification of higher education, 
focusing on strategies for student permanence in higher education institutions in 
the state of Rio Grande do Norte, from 2010 to 2018, taking as reference the 
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types of actions aimed at permanence, the evolution of enrollment and 
graduation. The study was conducted from literature review, document analysis 
and data analysis extracted by the INEP and PROAE / UFRN electronic 
addresses. It was concluded that undergraduate students face several 
challenges in their academic life and UFRN seeks to support and assist these 
students according to their main demands. 
 
Keywords: Higher Education. Permanence. UFRN. 
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TÍTULO: Gênero em Perspectiva Decolonial: revisão integrativa da literatura 

Resumo 

Partindo dos Estudos decoloniais, objetivamos investigar os saberes produzidos 
no âmbito científico acerca dos termos raça, gênero e rural, buscando 
compreender como adentram às questões da mulher negra em contextos rurais. 
Relizamos um levantamento sistemático de literatura no portal de periódicos da 
CAPES, incluindo à análise os artigos publicados de 2008 a 2018, produzidos na 
América latina, disponíveis em espanhol e/ou português. Utilizamos os 
descritores gênero AND rural AND raça / feminismo negro/ quilombola. 
Obtivemos 54 artigos, em sua maioria de autores Brasileiros, seguidos dos 
Mexicanos. Majoritariamente nas Ciências Sociais, sendo contempladas outras 
14 áreas. Possuem, em sua maioria, viés empírico, sendo mais frequentes nos 
últimos 6 anos. A maior parte das discussões perpassou a organização política, 
relações de gênero, trabalho, acesso a recursos, reconhecimento, saúde, 
políticas públicas da população negra e rural, bem com América latina e 
colonialismo. Os estudos trazem tanto concepções críticas acerca da construção 
da raça, do gênero e ruralidade, geralmente circunscritas ás ciências humanas, 
quanto citações naturalizadas, às quais esses descritores aparecem já dados. 
Nos segundos, geralmente não se adentrou às discussões do poder imposto à 
essas mulheres, a essas populações. A desnaturalização dos processos aqui 
estudados, portanto, impera como fator importante na produção e alimentação 
das subalternidades na produção de conhecimento. 
 
Palavras-chave: Estudos decoloniais; Mulher Negra; Mulher indígena; América 

Latina; 

TITLE: Gender, Race and rurality on Latin America: an integrative literature 

review 

Abstract 

Starting from the Decolonial Studies, we aim to investigate the scientific 
knowledge about the terms race, gender and rural, seeking to understand how 
they portray the black women in rural contexts. We conducted a systematic 
literature survey on the portal de periódicos da CAPES, including in the analysis 
articles published from 2008 to 2018, produced in Latin America, and available in 
Spanish and/or Portuguese. We used the descriptors gender AND rural AND race 
/ black feminism / quilombola. We obtained 54 articles, mostly from Brazilian 
authors, followed by Mexicans. Mostly in the Social Sciences, with 14 other areas. 
Most of them have empirical bias, being more frequent in the last 6 years. The 
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discussions covered political organization, gender relations, work, access to 
resources, recognition, health, public policies of the black and rural population, 
as well as Latin America and colonialism. The studies bring both critical 
conceptions about the construction of race, gender and rurality, generally limited 
to the human sciences, as well as naturalized citations. The denaturalization of 
the processes studied here, therefore, prevails as an important factor in the 
production and feeding of subalternities in the production of knowledge. 
 
Keywords: Decolonial studies; Black woman; indigenous woman; Latin America 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2556 

 

CÓDIGO: HS1445 

AUTOR: EURICLEIA DA SILVA ARAUJO 

ORIENTADOR: JACYENE MELO DE OLIVEIRA 

 

 

TÍTULO: O atendimento pedagógico hospitalar de crianças e as práticas 

pedagógicas relacionadas a Linguagem Escrita 

Resumo 

No primeiro contato com a descoberta de uma doença grave há uma mudança 
significativa na rotina de uma criança, nos seus pensamentos e/ou em seus 
sentimentos. A criança doente é retirada, sem aviso prévio, da situação de 
saúde, para a de adoecimento. Com isso, sua vida é tomada pela rotina 
hospitalar, ela deixa de assumir diversos papéis que eram seus, que pertenciam 
a sua identidade enquanto ser humano e passa a ter outra rotina, acompanhada 
de sentimentos de medo, angústia, dor e incertezas. Dentro do hospital, a classe 
hospitalar vem como garantia de que essa criança tenha o acompanhamento 
das atividades escolares assegurando o direito à educação. Sendo assim, este 
relatório tem como principal objetivo relatar dados coletados durante dois anos 
de pesquisa, realizada pelo projeto de Iniciação científica da UFRN - 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em torno do objetivo de investigar 
as práticas pedagógicas desenvolvidas no âmbito da linguagem oral e escrita, 
em uma classe hospitalar na Unidade de Pediatria do HUOL/EBSERH/UFRN, 
especialmente, no atendimento a crianças de zero a cinco anos, focalizando às 
atividades planejadas e realizadas pelas professoras no que diz respeito ao uso 
dos gêneros escritos, que visem atender com qualidade às crianças 
hospitalizadas da educação infantil, assim como o uso da linguagem oral e 
escrita em diferentes situações. 
 
Palavras-chave: Educação Infantil; Contexto Hospitalar; Linguagem Oral e 

Escrita. 

TITLE: Uma Visão Sobre o Desenvolvimento da Linguagem Oral e Escrita de 

Crianças da Educação Infantil em Contexto Hospitalar. 

Abstract 

In the first contact with the discovery of a serious disease there is a significant 
change in the routine of a child, in his thoughts and/or in his feelings. The sick 
child is withdrawn, without prior notice, of the health situation, for the illness. With 
this, his life is taken by the hospital routine, she ceases to assume several roles 
that were hers, which belonged to her identity as a human being and starts to 
have another routine, accompanied by feelings of fear, anguish, pain and 
uncertainties. Within the hospital, the hospital class comes as a guarantee that 
this child has the accompaniment of school activities ensuring the right to 
education. Thus, this report has as main objective to report data collected during 
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two years of research, carried out by the project of scientific initiation of UFRN-
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, around the objective of 
investigating the practices Developed in the context of oral and written language, 
in a hospital class in the pediatric unit of HUOL/EBSERH/UFRN, especially in the 
care of children from zero to five years, focusing on the activities planned and 
performed by Teachers with regard to the use of the written genres, which aim to 
serve with quality to children hospitalized in early childhood education, as well as 
the use of oral and written language in different situations. 
 
Keywords: Early childhood education; Hospital context; Oral and written 

language 
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TÍTULO: Adjetivação e seus usos no PB contemporâneo em perspectiva 

construcional 

Resumo 

O foco de nosso interesse de pesquisa é o exame de construções com adjetivos 
no português brasileiro (PB) contemporâneo, considerando aspectos formais e 
funcionais. Nesse sentido, pretendemos analisar usos variados de construções 
com adjetivos, contemplando propriedades e configurações sintáticas bem como 
motivações semântico-cognitivas e/ou discursivo-pragmáticas implicadas 
nesses usos. Para tanto, contamos com o aparato teórico-metodológico da 
Linguística Funcional norte-americana articulado à Gramática de Construções. 
A pesquisa é de natureza eminentemente qualitativo-interpretativista, com apoio 
quantitativo, tendo como material de análise textos de gêneros diversos nas 
modalidades de fala e escrita. 
 
Palavras-chave: Adjetivo. Gramática de Construções. Português Brasileiro. 

TITLE: Constructional Approach of the adjetctive in contemporary Brasilian 

Portuguese 

Abstract 

The focus of our research interest is the examination of constructions with 
adjectives in contemporary Brazilian Portuguese (PB), considering formal and 
functional aspects. In this sense, we intend to analyze various uses of 
constructions with adjectives, contemplating properties and syntactic 
configurations as well as semantic-cognitive and / or discursive-pragmatic 
motivations implied in these uses. For that, we rely on the theoretical-
methodological apparatus of North American Functional Linguistics articulated to 
the Grammar of Constructions. The research is of an eminently qualitative-
interpretative nature, with quantitative support, having as material of analysis 
texts of diverse genres in the modalities of speech and writing. 
 
Keywords: Adjective. Construction Grammar.Brazilian Portuguese. 
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TÍTULO: Uso da Khan Academy como prática auxiliar de ensino: Integralização 

dos conteúdos da plataforma com a sala de aula 

Resumo 

 

O presente artigo descreve a participação num projeto de pesquisa que utiliza 
uma plataforma, Khan Academy, como suporte de auxílio ao aprendizado na 
disciplina de Matemática Elementar no curso Bacharelado em Tecnologia da 
Informação. As funcionalidades da plataforma foram estudadas para melhor 
adequação da disciplina, buscando reduzir a heterogeneidade dos discentes que 
ingressam no curso. 

 
 
Palavras-chave: Matemática Elementar. Khan Academy. Suporte pedagógico. 

TITLE: Using Khan Academy as a Teaching Assistant Practice: Integrating 

Platform Content with the Classroom 

Abstract 

 

This paper describes participation in a research project that uses a platform, Khan 
Academy, to support learning in the Elementary Mathematics subject in the 
Bachelor of Information Technology course. The platform's functionalities were 
studied to better adjust the discipline, seeking to reduce the heterogeneity of 
students entering the course. 

 
 
Keywords: Elementary Mathematics. Khan Academy. Pedagogical support. 
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TÍTULO: O grafite e o espaço urbano de Natal 

Resumo 

O grafite, como um dos elementos da paisagem urbana que compõe a estética 
das cidades, carrega informações sobre a cultura, identidade, e a ideologia dos 
moradores das cidades. Este estudo, portanto, pretende discutir uma possível 
identidade cultural atribuída à cidade de Natal a partir de grafites espalhados 
pela cidade, como também os efeitos de sentido que essa arte evoca. 
 
Palavras-chave: Paisagem Linguística. Identidade. Cidade 

TITLE: Graffiti in the urban space of Natal 

Abstract 

Graffiti, as one of the elements of the urban landscape that makes up the 
aesthetics of cities, carries information about the culture, identity, and ideology of 
city dwellers. This study, therefore, aims to discuss a possible cultural identity 
attributed to the city of Natal from graffiti scattered around the city, as well as the 
meaning effects that this art evokes. 
 
Keywords: Linguistic landscape. Identity. City 
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TÍTULO: PEQUENAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Resumo 

  

 

A pesquisa objetiva analisar os aspectos relacionados ao turismo e 
desenvolvimento regional nas pequenas cidades do Seridó Potiguar que 
compõem o mapa brasileiro de turismo (2017-2019) e integram o Conselho de 
Turismo do Polo Seridó (instância de governança regional do ano anteriormente 
citado). Para tanto, foi realizada pesquisa documental, por meio de consulta a 
textos oficiais dos governos Federal, Estadual e Municipais como relatórios 
técnicos, programas, projetos e ações institucionais relacionados ao 
desenvolvimento do turismo, além de pesquisas já realizadas sobre a Política 
Nacional de Turismo e ao Programa de Regionalização do Turismo, além da 
literatura especifica do turismo (pesquisa bibliográfica) para interpretar a base 
empírica da pesquisa. Ainda, foram realizadas visitas in loco para observação e 
coleta de dados para análises e interpretação das realidades contempladas no 
estudo. O estudo busca elucidar questões pertinentes à natureza e ao conteúdo 
do desenvolvimento regional da região em análise, os efeitos pragmáticos das 
políticas adotadas, o direcionamento e emprego dos recursos públicos e as 
implicações do turismo no contexto regional. Constatou-se que o turismo está se 
desenvolvendo de forma lenta e gradual, haja vista as dificuldades encontradas, 
como por exemplo, a ausência de planejamento associada entre o poder público, 
a iniciativa privada e comunidade local. 

 
Palavras-chave: Turismo. Desenvolvimento regional. Pequenas cidades. Seridó 

Potiguar. 

TITLE: SMALL CITIES AND REGIONAL DEVELOPMENT 

Abstract 

 

The research aims to analyze the aspects related to tourism and regional 
development in the small cities of Seridó Potiguar that make up the Brazilian 
tourism map (2017-2019) and integrate the Tourism Council of the Polo Seridó 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2019 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2562 

 

(regional governance instance of the year mentioned above). To this end, a 
documentary research was conducted, through consultation with official texts of 
the Federal, State and Municipal governments, such as technical reports, 
programs, projects and institutional actions related to tourism development, as 
well as research already carried out on the National Tourism Policy. to the 
Tourism Regionalization Program, in addition to the tourism specific literature 
(bibliographic research) to interpret the empirical basis of the research. Still, on-
site visits were made to observe and collect data for analysis and interpretation 
of the realities contemplated in the study. The study seeks to elucidate questions 
pertinent to the nature and content of the regional development of the region 
under analysis, the pragmatic effects of the policies adopted, the direction and 
use of public resources and the implications of tourism in the regional context. It 
was found that tourism is developing slowly and gradually, given the difficulties 
encountered, such as the absence of associated planning between the 
government, the private sector and the local community. 

 
 
Keywords: Tourism. Regional development. Small cities. Seridó Potiguar. 
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TÍTULO: Para "formar bons marinheiros e uma educação proveitosa as crianças 

expostas aos vícios e as miséria”: a Companhia de Aprendizes Marinheiro do 

Rio Grande do Norte 

Resumo 

Este projeto de pesquisa tem como objetivo analisar as práticas escolares e as 
particularidades da Escola de Aprendizes Marinheiro do Rio Grande do Norte, 
no período que corresponde à segunda metade do século XIX ao início do século 
XX, na cidade de Natal. Fundada sob o nome de Companhia Aprendizes de 
Marinheiro, foi inaugurada em agosto de 1872. Tinha como propósito recrutar 
crianças desvalidas a fim disciplinar seus corpos, formando-os marinheiros, 
prontos para constituir o corpo da Marinha do Brasil. A partir de 1886, esta 
instituição passou a ser chamada de Escola de Aprendizes Marinheiro, 
funcionando na cidade do Natal até 1942. Fez-se uso fundamental do conceito 
de disciplina postulado por Michel Foucault (2014), bem como, o conceito de 
arquivo a partir de Arlete Farge (2016), responsável por atribuir, às fontes, 
sabores. Metodologicamente, analisamos os documentos correspondentes ao 
período de seu funcionamento, os quais estão disponíveis no Arquivo da Marinha 
do Brasil, localizada na Ilha das Cobras, Rio de Janeiro. Esses documentos 
foram transcritos como uma das etapas da pesquisa sobre a Companhia/Escola 
de Aprendizes Marinheiro do Rio Grande do Norte. Para tanto, nos debruçamos 
sobre esses documentos a fim de analisar o funcionamento e as práticas 
escolares desta instituição. Conclui-se, pois, que essa instituição militar, para 
formar marinheiros, adotava medidas de adestramento de corpos – conceito 
foucaultiano – como prática integrada às práticas educativas. 
 
Palavras-chave: Escola de Aprendizes Marinheiros; Práticas Educativas; 

Disciplina. 

TITLE: FOR THE "TRAIN OF GOOD SAILORS AND USEFUL EDUCATION TO 

CHILDREN EXPOSED TO ADDICTIONS AND MISERY": THE SAILOR 

APPRENTICES' COMPANY OF RIO GRANDE DO NORTE. 

Abstract 

This research project aims to analyze the school practices and specificities of the 
Sailor Apprentices' School of Rio Grande do Norte, in the period which 
comprehends the second half of the 19th century, and the beginning of the 20th 
century, in the city of Natal. It was founded under the name of Sailor Apprentices' 
Company of Rio Grande do Norte, inaugurated in August 1872. Its purpose was 
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to recruit undervalued children and discipline their bodies, forming them sailors, 
ready to constitute Brazil’s navy force. In 1886, this institution was renamed as 
Sailor Apprentices' School, operating in the city of Natal until 1942. Fundamental 
use was made of the discipline concept by Michel Foucault (2014), and the 
concept of archive from Arlete Farge as well, responsible for assigning flavors to 
sources. Methodologically, the documents that were analyzed comprehends the 
period of its functioning, which are available at the Brazilian Navy Archive, located 
in Ilha das Cobras, Rio de Janeiro. The transcription of those documents was 
also a part of the research about the Company/School of Sailors Apprentices of 
Rio Grande do Norte. To this end, we deeply looked at the documents to analyze 
the functioning and school practices of the institution. We conclude, therefore, 
that the Company to train sailors adopted domestication of the body – a 
Foucault's concept – as an integrated practice to the school practices. 
 
Keywords: Sailor Apprentices' School; Educational Practices; Discipline. 
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TÍTULO: Organização da produção colaborativa das Notas de Aula para a 

disciplina Matemática Elementar do Bacharelado em Tecnologia da Informação 

Resumo 

 

Este artigo apresenta o relatório do plano de trabalho referente ao auxílio na 
produção e integralização de um material textual usado por alunos como um 
instrumento auxiliar para o aprendizado dos conteúdos da disciplina de 
Matemática Elementar (ME), com foco na apresentação das ferramentas e como 
elas foram utilizadas na escrita colaborativa das Notas de Aula. A fim de 
aprimorar o desenvolvimento das Notas de Aula de uma forma geral, algumas 
modificações foram feitas no uso do sistema de preparação de documentos 
LaTeX e na plataforma GitHub, utilizada para o desenvolvimento colaborativo. 
Além disso, para obter uma melhor organização colaborativa das atividades, foi 
estabelecido o uso do Trello como uma ferramenta de gerenciamento de 
atividades exercidas pelos envolvidos na elaboração do material, tais como a 
atribuição de tarefas e documentação das atividades. Como resultado, as 
medidas organizacionais trouxeram benefícios para todos os envolvidos no 
processo, bem como o desenvolvimento colaborativo das Notas de Aula tornou-
se mais eficiente. 

 
 
Palavras-chave: Matemática Elementar. LaTeX. Git. Trello. 

TITLE: Organization of the collaborative production of the Lecture Notes for the 

Elementary Mathematics discipline of the Bachelor of Information Technology. 

Abstract 

 

This paper presents the report of the work plan regarding the aid in the production 
and integration of a textual material used by students as an auxiliary tool for 
learning the contents of the discipline of Elementary Mathematics (EM), focusing 
on the presentation of the tools and how they were used in the collaborative 
writing of the Lecture Notes. In order to improve the development of the Class 
Notes in general, some modifications were made in the use of the LaTeX 
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document preparation system and the GitHub platform, used for collaborative 
development. In addition, in order to obtain a better collaborative organization of 
the activities, it was established the use of Trello as a tool to manage the activities 
performed by those involved in the preparation of the material, such as the 
assignment of tasks and documentation of the activities. As a result, the 
organizational measures brought benefits to all those involved in the process, as 
well as the collaborative development of the Lecture Notes became more 
efficient. 

 
 
Keywords: Elementary Mathematics. LaTeX. Git. Trello. 
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TÍTULO: Programa minha casa minha vida: uma revisão da produção intelectual 

na pós graduação da UFRN 

Resumo 

O programa minha casa minha vida é uma política de habitação extremamente 
importante no processo de diminuição das iniquidades sociais. Esse trabalho tem 
como objetivo fazer uma revisão da produção intelctual nos programas de pós 
graduação da UFRN em relação aos estudo sobre o PMCMV. Foi feito um 
processo de classificação dos trabalhos encontrados onde por meio de análise 
pode-se categoriza-los em dimensões distintas. Foram encontrados um total de 
12 trabalhos sendo que 8 encontram-se no âmbito do estudo da política pública. 
pode-se concluir que a UFRN possui um interesse maior em discutir o PMCMV 
a nível de política pública.  
 
Palavras-chave: Minha casa, minha vida. Moradia 

TITLE: My Home My Life Program: A Review of Intellectual Production at UFRN 

Postgraduate 

Abstract 

The program My House My Life is an extremely important housing policy in the 
process of diminishing social inequities. This paper aims to review intellectual 
production in UFRN postgraduate programs in relation to studies on PMCMV. A 
process of classification of the works found was made where through analysis 
one can categorize them in different dimensions. A total of 12 works were found, 
8 of which are within the scope of the public policy study. It can be concluded that 
UFRN has a greater interest in discussing the PMCMV at the public policy level. 
Keywords: My home, my life. Home 
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TÍTULO: Da celebração da Política Nacional dos Resíduos Sólidos à prática do 

Acordo Setorial da Logística Reversa das Embalagens em Geral 

Resumo 

A Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) está celebrando nove anos da 
sua publicação. É importante ressaltar que houveram pequenos avanços com 
relação a gestão dos resíduos sólidos, com relação ao reconhecimento social e 
econômico dos catadores. Com relação aos acordos setoriais ainda existem 
relutâncias, porém, alguns estão sendo implementados, como é o caso do 
acordo das embalagens em geral. Mesmo assim, já é perceptível suas 
deficiências com relação a execução e as articulações políticas entre as 
cooperativas e a sociedade. Nesse contexto está inserida esta pesquisa, cujo 
objetivo analisar a Política Nacional dos Resíduos Sólidos e a sua aplicação no 
acordo setorial das embalagens em geral na cidade de Natal. Tendo em vista 
que cidade que está participando deste acordo. Para tanto, utilizou-se um 
levantamento bibliográfico sobre a temática, buscando compreender a dinâmica 
do munícipio para atender os instrumentos do acordo setorial, da logística 
reversa e o sistema de reciclagem. Conclui-se que a coleta seletiva na cidade de 
Natal está fragilizada e o volume de coleta feito de porta em porta vem 
diminuindo, é necessário buscar estratégias que altere esse cenário, para que a 
PNRS possa cumprir a sua meta, que a implementação da gestão integrada dos 
resíduos. 
 
 
Palavras-chave: Coleta Seletiva; Acordo Setorial; Responsabilidade 

compartilhada. 

TITLE: From the celebration of the National Solid Waste Policy to the practice of 

the General Packaging Reverse Logistics Agreement 

Abstract 

 
The National Solid Waste Policy (PNRS) is celebrating nine years of its 
publication. Importantly, there have been small advances in solid waste 
management, in relation to the social and economic recognition of waste pickers. 
Regarding sectoral agreements, there are still reluctances, but some are being 
implemented, such as the packaging agreement in general. Even so, its 
shortcomings regarding the execution and the political articulations between the 
cooperatives and society are already noticeable. In this context is inserted this 
research, whose objective is to analyze the National Policy of Solid Waste and 
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its application in the sectoral agreement of packaging in general in the city of 
Natal. Given which city is participating in this agreement. To this end, we used a 
bibliographic survey on the theme, seeking to understand the dynamics of the 
municipality to meet the instruments of the sector agreement, reverse logistics 
and the recycling system. 
 

It is concluded that the selective collection in the city of Natal is weak and the 
volume of door-to-door collection has been decreasing, it is necessary to seek 
strategies that change this scenario, so that PNRS can fulfill its goal, that the 
implementation of management integrated waste management. 

 
 
Keywords: Selective Collection; Sector Agreement; Shared Responsibility 
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TÍTULO: Pesquisa em produção intelectual e a consolidação de revistas 

científicas 

Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo estudar a atratividade de revista de acesso 
aberto para autores asiáticos e brasileiros. A metodologia utilizada é qualitativa, 
consistindo em uma pesquisa-ação no processo editorial de uma revista 
científica. Como resultados o estudo apontou que alguns aspectos motivam 
autores internacionais na escolha de um periódico científico, sendo os principais: 
1) o Fator de Impacto do Journal Citation Reports - Clarivate 
Analytics/Thompson, o H Index do Scientific Journal Rankings (Scopus), o H 
Index do Google Acadêmico e o Qualis (no caso do Brasil); 2) o tempo entre 
submissão e publicação do artigo; 3) a aderência do periódico à área de pesquisa 
do cientista. Por fim, o estudo conclui que a atratividade de revista de acesso 
aberto estudada é maior para autores brasileiros em virtude do Qualis da revista 
do que para pesquisadores asiáticos. 
Palavras-chave: Impacto; Revista científica; Atratividade. 
TITLE: Research in intellectual production and the consolidation of scientific 

journals 

Abstract 

This paper aims to study the attractiveness of open access journal for Asian and 
Brazilian authors. The methodology used is qualitative, consisting of an action 
research in the editorial process of a scientific journal. As a result, the study 
pointed out that some aspects motivate international authors to choose a 
scientific journal, the main principles being: 1) the Impact Factor of the Journal 
Citation Reports - Clarivate Analytics / Thompson, the H Index of the Scientific 
Journal Rankings (Scopus), the Google Scholar H Index and Qualis (in the case 
of Brazil); 2) the time between submission and publication of the article; 3) the 
adherence of the journal to the research area of the scientist. Finally, the study 
concludes that the attractiveness of the open access journal studied is greater for 
Brazilian authors due to the journal Qualis than for Asian researchers. 
 
Keywords: Impact; Scientific journal; Attractiveness. 
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TÍTULO: Conhecimentos da população sobre ciclos anuais do ambiente: 

sondagens em localidades litorâneas do RN. 

Resumo 

O estudo se vincula ao projeto de pesquisa “PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DE 
SESSÕES DE PLANETÁRIO VOLTADAS PARA PÚBLICO GERAL” que 
abrange a investigação de conhecimentos da população do RN relacionados à 
temática “ano solar e estações do ano”, a ser abordada em sessão de planetário 
produzida com metodologia específica. Nosso foco foi em conhecimentos da 
população sobre ciclos anuais de ambientes litorâneos, levantados através de 
entrevistas com pescadores de Diogo Lopes e Pipa. Investigamos a identificação 
de ciclos daqueles ambientes pelos entrevistados, e possíveis relações que 
estabeleciam entre aqueles ciclos e o nascer e pôr do Sol, as fases da Lua, e 
mudanças no céu noturno ao longo do ano. Identificamos sincronismos com os 
ciclos do Sol e da Lua, tais como: o período de caça de caranguejos associado 
à fase da lua cheia, em Diogo Lopes, e variações nas areias da praia, associadas 
às diferentes marés no ano, em Pipa. O uso das constelações não é mais tão 
frequente. Cruzeiro do Sul, Sete Estrelo, e Barca são conhecidas por ambos os 
grupos, embora foram destacadas, na navegação: a Barca, em Diogo Lopes, e 
“Caminhos do mar”, em Pipa. Os dados serão utilizados na continuidade do 
projeto, na elaboração de sessões sobre influências do Sol e da Lua em nosso 
ambiente, para posterior avaliação, tendo como perspectiva o diálogo entre 
conhecimentos tradicionais e científicos. 
Palavras-chave: educação em astronomia; ciclos; popularização da ciência 
TITLE: Knowledge of the population about annual cycles of the environment: 

surveys in coastal locations of RN. 

Abstract 

The study is linked to the research project “PRODUCTION AND EVALUATION 
OF PLANETARY SESSIONS FOCUSED FOR THE GENERAL PUBLIC”, which 
includes the investigation of knowledge of the population of the RN related to the 
theme “solar year and seasons”, to be addressed in a planetary session. 
produced with specific methodology. Our focus was on knowledge of the 
population about annual cycles of coastal environments, raised through 
interviews with fishermen from Diogo Lopes and Pipa. We investigated the 
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interviewees' identification of cycles of those environments, and possible 
relationships they established between those cycles and sunrise and sunset, the 
phases of the moon, and changes in the night sky throughout the year. We 
identified synchronisms with the sun and moon cycles, such as: the crab hunting 
period associated with the full moon phase in Diogo Lopes, and variations in the 
beach sands associated with the different tides in the year in Pipa. The use of 
constellations is no longer so frequent. Cruzeiro do Sul, Sete Estrelo, and Barca 
are known to both groups, although they were highlighted in navigation: the 
Barca, in Diogo Lopes, and “Caminhos do mar”, in Pipa. The data will be used in 
the continuity of the project, in the elaboration of sessions about Sun and Moon 
influences in our environment, for later evaluation, having as perspective the 
dialogue between traditional and scientific knowledge. 
 
Keywords: astronomy education; cycles; popularization of science. 
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TÍTULO: Ciclos no ambiente local na percepção de conhecedores que trabalham 

no campus central da UFRN e do Parque das Dunas 

Resumo 

Investigamos a percepção de pessoas que trabalham no campus central da 
UFRN e no Parque das Dunas acerca de ciclos ambientais locais e de 
sincronismos ou relações que estabelecem entre tais ciclos e influências do Sol 
e da Lua em nosso planeta. O trabalho está vinculado às ações de popularização 
da Astronomia do Planetário Móvel da UFRN - Barca dos Céus, que contemplam 
a produção e a avaliação de sessões numa perspectiva que visa promover a 
sensibilização para o ambiente local e o diálogo entre os conhecimentos 
científicos e os da população. A temática da sessão que a pesquisa subsidia, 
estações do ano, é usualmente abordada com ênfase em manifestações do 
ambiente desconectadas da realidade local o que aponta a importância de se 
conhecer mais sobre as expressões do ambiente de nossa cidade e suas 
mudanças cíclicas, particularmente ao longo do ano. Foram aplicadas quatro 
entrevistas semiestruturadas, em conversas gravadas em áudio, com pessoas 
em atividades que propiciam maior atenção para eventuais ciclos nos locais em 
foco. Obtivemos informações como: a época de ventos fortes, de floração dos 
ipês e de árvores frutíferas, de acasalamento de pássaros; relações 
estabelecidas entre a lua cheia e comportamento de animais, entre a irrigação 
de plantas, ou entre a atividade das abelhas, e o ciclo diário do Sol. Os dados 
estão sendo discutidos pela equipe do Planetário e após entrevistas com 
biólogos e apicultores, serão utilizados na produção de sessão sobre ano solar 
e estações. 

Palavras-chave: Ciclos ambientais. Estações. Popularização da astronomia. 

TITLE: Cycles in the local environment in the perception of connoisseurs working 

at the central campus of UFRN and Parque das Dunas 

Abstract 

We investigate the perceptions of people who work at UFRN's central campus 
and Parque das Dunas about local environmental cycles and the timing or 
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relationships they establish between such cycles and influences of the Sun and 
Moon on our planet. The work is linked to the actions of popularization of the 
Astronomy of the Mobile Planetarium of UFRN - Barca dos Céus, which 
contemplate the production and evaluation of sessions in a perspective that aims 
to promote awareness of the local environment and the dialogue between 
scientific knowledge and those of population. The theme of the session that the 
research subsidizes, seasons, is usually approached with emphasis on 
environmental manifestations disconnected from the local reality, which points 
out the importance of knowing more about the expressions of the environment of 
our city and its cyclical changes, particularly throughout the year. Four semi-
structured interviews were conducted in audio recorded conversations with 
people in activities that provided greater attention to eventual cycles in the places 
in focus. We obtained information such as: the time of high winds, flowering of 
ipês and fruit trees, mating of birds; relationships established between the full 
moon and animal behavior, between plant irrigation, or between bee activity and 
the Sun's daily cycle. Data are being discussed by the Planetarium team and after 
interviews with biologists and beekeepers will be used in session production 
about solar year and seasons 
 
Keywords: Environmental cycles. Seasons. Popularization of astronomy. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


